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SOLVENTES
SOLVENTES
Hidrocarboneto alifático, que possui uma ampla curva de destilação, média evaporação e bom poder
de solvência.
SOLVENTE AGUARRÁS
Indicado na diluição de esmaltes sintéticos longos em óleo, desengraxante e desengordurante.
Características
Ensaios
Densidade 20/4ºC
Índice de Refração 20ºC

Especificação
0,765 – 0,800
1,430 – 1,442

Odor/Aparência
Cor Pt/Co

Característico/Límpida
Máximo 10

Taxa de evaporação (acetato de n-butila)
Pureza, % Peso
Faixa de Destilação 760 mmHg

11,5 – 12,5
Mínimo 99,5
153 – 216ºC

Ponto de Fulgor ºC

43ºC

QUEROSENE
Indicado como desengraxante e desengordurante para limpeza em geral.
Caraterísticas
Ensaios
Densidade 20/4ºC

Especificação
0,770 – 0,810

Enxofre total

< 0,05 % massa

Resíduo da destilação
Faixa de destilação 760 mmHg
Ponto de fulgor ºC

1,5 % volume
155 – 230ºC
40 – 55ºC

Assessoria Técnica
A Anjo Tintas e Solventes mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para
quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da
aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e
conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
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Manuseio e Armazenagem
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorra alteração em suas
características iniciais.
Validade
12 meses.
Embalagem
Latas de 0,9L, 5,0L, 18L e tambor de 200L.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da
aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e
conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
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