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DESCRIÇÃO 

Solvente específico para uso em tintas acrílicas de camada simples ou dupla e aplicações de 

esmalte. Evaporação média-lenta adequada com primários, vernizes, tintas e esmaltes 

acrílicos. Específico para retoques. 

CARACTERÍSTICAS 

Aspecto Líquido de odor característico 

Ponto/intervalo de ebulição 83ºC 

Ponto de inflamação 7ºC 

Pressão de vapor 34,866 

Densidade relativa 1,347 g/cm3 

 

PERIGOS 

 

 

H225  Líquido e vapores muito inflamáveis. 

H312+H332 Nocivo em contacto com a pele e se inalar. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H335 Pode irritar as vias respiratórias. 

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou provocar danos no feto. 

 

O fogo pode produzir fumo preto espesso. Como consequência da decomposição térmica, 

podem ser formados produtos perigosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. A 

exposição a produtos de combustão ou decomposição pode ser prejudicial à saúde. 
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1000ML 

O produto não apresenta perigos devido à sua reatividade. Estável sob as condições 

recomendadas de armazenamento e manuseio. 

O produto não apresenta a possibilidade de reações perigosas. Evite temperaturas próximas 

ao ponto de inflamação, não aqueça recipientes fechados. Manter afastado de agentes 

oxidantes e materiais fortemente alcalinos ou ácidos, para evitar reações exotérmicas. Em 

caso de incêndio, podem ser gerados produtos de decomposição perigosos, como monóxido e 

dióxido de carbono, fumo preto e óxidos de nitrogénio. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

P201   Pedir instruções especiais antes do uso. 

P210   Manter afastado de fontes de calor, faíscas, chamas ou superfícies quentes. - 

Não fumar. 

P281   Utilizar equipamento de proteção individual obrigatório. 

P405   Guardar bem, trancado. 

P308+P313  EM CASO DE exposição manifesta ou suspeita: Consultar um médico. 

P370+P378  Em caso de incêndio: Utilizar extintor. 

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Tirar imediatamente a 

roupa contaminada. Lavar-se muito bem com água, chuveiro. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

 

Limite de exposição durante o trabalho para: 
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5011-001155 QUICK SPOTBLENDER 400 ML 

5011-001156 QUICK SPOTBLENDER 100 ML 

 
*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

