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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:   

Nome do produto:   FLUIDO PARA RADIADORES CONCENTRADO

Código interno:     393 

Principais usos recomendados para o produto:  sistemas de arrefecimento de veículos automotivos

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto baseado em tecnologia hibrida inovadora, proveniente de fontes renováveis, com inibidores
orgânicos  e  inorgânicos  de  corrosão.  Produto  ambientalmente  correto.  Este  fluído  é  livre  de  nitritos,
fosfatos, aminas e silicatos. Superior proteção contra corrosão, inibe a formação de espuma, baixa o ponto
de congelamento e eleva ponto de fervura da água.  Compatível  com juntas,  retentores,  elastômeros e
outras  peças  não  metálicas  que  compõe  todo  sistema  de  arrefecimento  do  veículo.  Formulação
especialmente desenvolvida para atender os requisitos das Normas ASTM D7714 e ASTM D7715. Produto
compatível com teste de corrosão da Norma ABNT NBR 13705. 
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES
             Veículos automotivos a gasolina, álcool, GNV e diesel linha leve.
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO
               Antes da troca do fluído de arrefecimento, proceder a limpeza de todo sistema de arrefecimento do
veículo, passando água limpa por todo o sistema e drenando-o totalmente. Para sistemas que necessitam
de uma  limpeza  mais  profunda,  faça  o  uso  do  "Limpa  Radiador  Orbi"  seguindo  os  procedimentos  do
fabricante do veículo. Recomendamos sempre o uso de um profissional especializado. O produto deve ser
adicionado na proporção e quantidade especificada pelo fabricante do veículo ou na falta desta informação
recomendamos que seja misturado com água limpa na proporção de 1 parte de fluído (50%) para 1 parte de
água limpa (50%).  CUIDADOS: Verifique o nível  do fluído semanalmente.  Se houver perda excessiva de
líquido,  verifique  possíveis  vazamentos  e  procure  um  profissional  especializado.  Faça  manutenção
preventiva do sistema  ao menos uma vez por ano ou a cada 50.000km.
_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO

Inibidores de corrosão orgânicos e inorgânicos, antiespumante, corante, água e propano-1,2,3-triol.
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_____________________________________________________________________
6.PRECAUÇÕES

Não armazenar o produto em outros recipientes abertos ou sem identificação. Manter o produto dentro
de  sua  embalagem  original.  Evite  contaminação,  não  retorne  material  não-utilizado  de  volta  a  embalagem
original.  Em contato com a pele  ou olhos,  lave  em água corrente  por  alguns  minutos.  Se  ingerido procure
atendimento de emergência hospitalar, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto.  MANTENHA ESTE
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

_____________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Cor Líquido límpido azul

Odor Pouco perceptível

Densidade (g /cm3) 1,13 – 1,17  

Solubilidade Totalmente solúvel em água

Viscosidade  (mm2/s @ 20°C) 20 – 30 

Ponto de Congelamento (°C) -10 até -16

Índice de refração  (n) 1,4350

pH 9,0 – 10,0 

_____________________________________________________________________
8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO
      CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS

393 AZUL 1 LITRO 12 UN. 24 MESES 7898314110156
_____________________________________________________________________
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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