Boletim Técnico
DILUENTE PARA EPÓXI

Nº: BT-DV-001
Revisão: 04
Data: 07/10/2021

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO
Este diluente é indicado para diluição de Sistemas Epóxi Catalisáveis (esmaltes e fundos), facilitando sua aplicação. Pode ser
empregado também na limpeza de ferramentas, utensílios de pintura, respingos de superfícies e na remoção de contaminantes
como: graxas, óleos e gorduras, durante o preparo prévio das superfícies a serem pintadas.
Este produto está classificado conforme norma da ABNT NBR-11.702 - tipo 4.7.7.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INSTRUÇÕES DE USO
Após a homogeneizar os produtos a serem diluídos, adicionar o DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR de forma gradativa, agitando
constantemente com o auxílio de uma espátula, até que seja totalmente incorporado ao produto. A proporção de diluição a ser
empregada pode variar em função do tipo de produto e do método de aplicação. Portanto, a diluição deverá seguir as orientações
do fabricante do produto a ser diluído. Para remoção prévia de contaminantes da superfície que será pintada, utilize um pano
umedecido no diluente.
IMPORTANTE: Não utilize este produto para limpeza das mãos ou qualquer outra parte do corpo, pois poderá ressecar e queimar a
pele. Em caso de maior sensibilidade, poderá causar reações alérgicas mais graves.
.

EMBALAGEM
5 L e 900 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE
Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40ºC. Prazo de validade: 03 anos a partir da data de
fabricação.
Deve ser estocado em local livre de fontes de ignição e/ou calor. Não fumar nas proximidades. Líquido inflamável.

PROPRIEDADES FÍSICOS - QUÍMICAS
Cor: Incolor
Massa específica: 0,870 – 0,890 Kg/L.
Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Produto inflamável. Mantenha longe das fontes de calor. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C
e 40°C;
Mantenha a embalagem fechada. Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;
Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;
Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrem ventos fortes;
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Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 35ºC ou ainda se a umidade relativa do ar for
maior que 90%;
Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal
do produto e/ou embalagem;
Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas“ através dos
telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-0-148110
Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que
corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem;
O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta
e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.
A inalação frequente em condições elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência
e danos irreversíveis à saúde.
Conserve fora do alcance das crianças e dos 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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