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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:  

Nome do produto:    ORBI PNEU PRETINHO

Código interno:     1848 

Principais usos recomendados para o produto:  Brilho e proteção em borrachas e plásticos.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
      ORBI  PNEU PRETINHO GEL   foi  especialmente  desenvolvido  para  cuidar  e  preservar  os  pneus  e
emborrachados  em  geral  do  veículo.  É  mais  eficiente  e  de  maior  rendimento,  deixando  uma  camada
protetora na superfície por mais tempo, protegendo, preservando e prolongando o aspecto original das
borrachas, devolve e realça o aspecto natural da borracha dos pneus. É de fácil aplicação e possui ótima
espalhabilidade, sua consistência evita que escorra durante a aplicação. Não mancha, não engordura, não
escorre e nem suja as mãos.  Não agride o meio ambiente, isento de solventes e corantes. Embalagem
transparente que facilita a visualização da qualidade do produto.
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES
             Pneus, pára-choques, laterais de portas, retrovisores, tapetes e borrachas em geral. 
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO
            Aplicar o PNEU PRETINHO GEL com uma esponja macia na superfície desejada. Para melhor resultado
a superfície deve estar limpa e seca,  aplicando o  produto de tal forma que cubra toda superfície. Caso
deseje realçar ainda mais o brilho, aguarde a secagem e reaplique o produto novamente.
_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO
             Carbopol, neutralizante, essência, agente de brilho e água.
_____________________________________________________________________
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
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solicite a FISPQ deste produto através do contato: laboratório@orbiquimica.com.br

_____________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Aspecto e cor Gel límpido transparente

Odor Tuti Fruti

Densidade (g /cm3) 1,02 – 1,09

Solubilidade Totalmente solúvel em água

pH 7,0 – 8,5

_____________________________________________________________________
8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

_____________________________________________________________________
9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

      CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS
1848 INCOLOR 500G 12 UN. 24 MESES 7898314110408

 

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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