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DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO
É um produto que repele a umidade e evita a ferrugem, facilita a remoção de parafusos e porcas, lubrifica e protege dobradiças,
ferramentas, rolamentos, fechaduras, motores, máquinas, brinquedos e utensílios domésticos em geral. Não ataca pinturas,
plásticos e borrachas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO
Agite bem a lata antes e durante o uso.
Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.
Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas GÁS.

EMBALAGEM
Conteúdo 300 ml / Peso Líquido 210 g

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS
Cor: Incolor.
Massa específica: 0,700 Kg/L (Função da cor e do Acabamento).
Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

ESTOCAGEM E VALIDADE
Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40ºC. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de
fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Produto inflamável;
Em caso de entupimento de válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha
bem fina. Não aplicar o produto em superfícies quentes, em ambientes com temperatura inferior a 18°C ou superior a 40°C, ou
ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%. Em caso de dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, tendo
sempre em mãos o número de lote, Nota fiscal do produto e/ou embalagem. A inalação constante e proposital deste produto
poderá causar dependência. Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu uso.
Mantenha a embalagem fechada. Armazene o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios
solares. Mantendo o ambiente ventilado durante a aplicação.
Nunca reutilize a embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site
www.lukscolor.com.br.
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