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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:  

Nome do produto:    ORBISIL – SILICONE LÍQUIDO

Código interno:     3317 e 5519 

Principais usos recomendados para o produto:  Silicone lubrificante, protetivo e finalizador de superfície.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573-7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

          ORBISIL – SILICONE LÍQUIDO,  traz consigo toda nossa experiência e conhecimento sobre cuidado,
proteção e embelezamento automotivo.  ORBISIL  – SILICONE LÍQUIDO possui propriedades lubrificantes e
protetivas com elevadíssima qualidade. Imediatamente após a sua aplicação protege, lubrifica e restaura o
aspecto novo da superfície. Possui ação   contra raios UV, umidade, além de dificultar que a sujidade fixe na
superfície facilitando a limpeza, promove a formação de um filme brilhante, duradouro, protetivo e não
oleoso   nas  áreas  aplicadas,   restaurando o acabamento  proporcionando um aspecto brilhante.  Possui
fragrâncias suaves e marcantes tornando seu uso e o ambiente muito mais agradável.
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

          ORBISIL  – SILICONE LÍQUIDO é recomendado para painéis  de veículos,  peças de vinil,  couro,
borrachas,  ferramentas,  maçanetas,  coifas  e  batentes  de  amortecedores,  rodas  e  pneus,  borrachas  de
portas e selos de teto solar, cabos de ignição, trilhos, corrediças, cadeados, roldanas, esteiras, aparelhos de
ginástica.  Pode  ser  aplicado  nas  partes  externas  (plásticas)  de  equipamentos  eletroeletrônicos  como;
televisores, telefones, estofados, aparelhos de som, conservando a cor e originalidade dos materiais.
NÃO RECOMENDADO a aplicação em bancos de motos e assentos automotivos, pedais, manoplas e selins.
Não aplique em pisos e assoalhos. O produto reduz a aderência e o atrito, comprometendo a segurança
podendo vir causar acidentes. 
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO

         Limpe a área desejada,  eliminando resíduos de óleos,  graxas e sujidades antigas  e  aplique o
produto com uma esponja, pincel ou pano limpo espalhando bem sobre a superfície.  Remova o excesso
com o auxilio de uma flanela limpa e seca ou uma esponja de espuma macia. 
_____________________________________________________________________
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5.COMPOSIÇÃO
       Fluído de silicone, solvente, fragrância e gás propelente.

_____________________________________________________________________
6.PRECAUÇÕES

       PRODUTO INFLAMÁVEL. Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não manuseie o produto
antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança  Em contato com a pele ou olhos, lave
em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalgem. Manter o produto em sua embalagem
original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a
FISPQ deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato:
laboratório@orbiquimica.com.br ou pelo site www.orbiquimica.com.br
_____________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Aspecto e Cor Líquido límpido incolor 

Odor Característico da fragrância

Densidade (g /cm3) 0,88 – 0,96 

Solubilidade Insolúvel em água

Ponto de fulgor ( °C ) -17

Limite Superior / Inferior de explosividade ( % ) 7,4 / 1,2

Voláteis  ( % ) 60

pH Não Aplicável

_____________________________________________________________________
8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

_____________________________________________________________________
9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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      CÓDIGO FRAGRÂNCIA EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS
3317 CARRO NOVO 100ml 24 UN. 12 MESES 7898314111337 
5519 CLASSIC 100ml 24 UN. 12 MESES 7898314112013 

 

Nota:  As  informações  contidas  neste  boletim  técnico  refletem  os  dados  experimentais  obtidos  em
laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para
uma completa indicação é necessária vistoria técnica especifica para cada caso.
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