
 
BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTOS QUÍMICOS

   Produto:      LIMPA CONTATO ELÉTRICO
BT nº  0007      rev. 01       Data elaboração: 29/10/2014      Data impressão: 29/10/2014      Paginas   1/2

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:  

Nome do produto:    LIMPA CONTATO ELÉTRICO

Código interno:     0007 

Principais usos recomendados para o produto:  Limpeza de contatos elétricos e eletrônicos.

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

Produto desenvolvido para limpeza de contatos elétricos e eletrônicos. Possui excelente tempo de
evaporação  agilizando  o  trabalho.  Secagem  instantânea.  Remove  com  facilidade  sujeira,  pó,  umidade,
oleosidade,  graxa,  fluxo  de  solda  e  oxidação.  Não  deixa  resíduos  de  oleosidade.  Não  condutor  de
eletricidade.  Não tóxico.  Não ataca  maioria  dos  plásticos,  borrachas,  vernizes  de  isolamento,  tintas  ou
metais. Restaura a continuidade elétrica dos contatos e bornes.
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
             Indicado para uso automotivo na limpeza de contatos elétricos, terminais eletrônicos, relês e bornes
de contato. Na linha industrial é utilizado nas empresas de telecomunicação, centrais elétricas, computação,
aviação,  plataformas  perfuradoras  de  petróleo,  aparelhos  eletroeletrônicos,  máquinas  de  escritórios,
aparelhos de ginástica, etc.
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO:
         Certifique-se que o equipamento esteja  DESLIGADO. Aplique diretamente o jato a uma distância
aproximada de  15cm sobre as  partes,  utilizando a  própria  força  do spray  para  remoção da sujidade e
gordura. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.
_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO:

Destilado de petróleo e propelente butano / propano.

_____________________________________________________________________
6.PRECAUÇÕES:
             PRODUTO INFLAMÁVEL. Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo.
Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador.  Em contato com a pele ou olhos, lave em
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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
_____________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS: RESULTADOS:

Aspecto e Cor Líquido límpido incolor

Odor Característico de solvente

Densidade (g /cm3) 0,67 – 0,70

Solubilidade Solúvel em solvente orgânicos e insolúvel em água

Viscosidade  (cSt 20°C) 0,45

Ponto de fulgor  (°C) -35 (vaso fechado)

Pressão de vapor  ( KPa 20°C ) 17

pH Não aplicável

_____________________________________________________________________
8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA :

_____________________________________________________________________
9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

      CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS
0007 Incolor 300ml / 209g 12 UN. 24 MESES 7898314110057 

 
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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