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DESCRIÇÃO 

A mistura do produto com as tintas transmite as cargas eletrostáticas positivas contidas no 

Ionizador + V 30 para a tinta, aumentando a atração sobre a área pintada, melhorando a 

distensão da tinta, eliminando manchas, pulverização e secagem mais rápida. 

CARACTERÍSTICAS DA ENTREGA 

ASPECTO    Transparente 

COR    Incolor 

ODOR     Perfumado 

DENSIDADE   0,785 ±0,02 

ÍNDICE DE REFRAÇÃO         27 ±2 

APLICAÇÕES 

Setor Automóvel, tintas à base de água lisas, metálicas e peroladas. 

Setor da Indústria, tintas à base de água, primários, esmaltes monocomponentes e 

bicomponentes. 

 

DOSAGEM E INSTRUÇÕES DE USO 

Mistura segundo a ficha técnica (consultar departamento técnico). 

Viscosidade de aplicação 16" 20" copa Ford 4. 

 

COMPONENTES 

>30% propanol; <5% glicoles; <5% perfume. 
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PRECAUÇÕES  

R11  Facilmente inflamável. 

R36  Irrita os olhos. 

R67  A inalação de vapores pode provocar sonolência e vertigens. 

S2  Mantenha fora do alcance das crianças. 

S7/9  Mantenha o recipiente bem fechado e em lugar bem ventilado. 

S16  Manter afastado de fontes de ignição e chama. Não fumar. 

S2 4/25 Evitar o contacto com os olhos e a pele. 

S26  Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

recorra a um médico. 

 

Não Ingerir. Restringido para usos profissionais. Em caso de acidente contactar o CIAV 

TELEFONE: 800250250 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5009-001190 IONIZADOR WB 1 L 

5009-001189 IONIZADOR WB 5 L 

 
*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 
nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail para carsistema@carsistema.pt 
 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

