BOLETIM TÉCNICO
AGUARRÁS GRAFFLIT
A Aguarrás Grafflit é um líquido claro, transparente, inflamável e com odor característico. Possui baixa taxa de
evaporação, sendo compatível com a grande maioria dos solventes utilizados na indústria de tintas, vernizes e adesivos.
INDICAÇÃO:
Diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo e vernizes imobiliários, além de esmalte industrial e primers. Funciona também
como desengraxante e desengordurante em limpeza pesada.
EMBALAGEM:
1/

4

(900 mL), lata 5L e lata 18L.

CORES:
Incolor.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Hidrocarbonetos alifáticos derivados de petróleo.
CLASSIFICAÇÃO
Este produto está classificado conforme a ABNT NBR 11702 tipo 4.7.7.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Toxicidade – Consultar FISPQ.
VOC–Compostos Orgânicos Voláteis– (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1) – 773 – 777 g/L
VOC–Compostos Orgânicos Voláteis– (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05) – 773 – 777 g/L
Teor de Sólidos – Não Aplicável.
Densidade – 0,76 – 0,78

APLICAÇÃO:
Observar a proporção de diluição para cada produto na embalagem e para cada tipo de aplicação. Antes e depois de diluir,
homogeneizar bem o produto na embalagem com espátula apropriada (formato retangular).
RENDIMENTO:
Não Aplicável.
SECAGEM:
Não Aplicável.
ARMAZENAMENTO:
Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
Armazenar em local coberto, fresco e ventilado e longe de fontes de calor.
ADVERTÊNCIAS:
Não reutilizar a embalagem. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e
aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos,
lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido, não provocar vômito.
Consulte um médico levando a embalagem. Para maiores informações, consulte a FISPQ – Ficha de Segurança do
Produto.

RQ 815

Rev.:01 – 27/03/2020
www.grafflit.com.br

Página: 1 de 2

BOLETIM TÉCNICO
AGUARRÁS GRAFFLIT
DESEMPENHO DO PRODUTO:
O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as
instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ, e site da empresa. O desempenho do
produto depende de variáveis, como as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos
excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.
VALIDADE:
24 meses, após a data de fabricação.
GARANTIA:
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam
seguidas corretamente as instruções de uso.
EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24hrs): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná):
0800-410148
A Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

Grafflit Indústria de Tintas Ltda.
CNPJ: 05.691.870/0001-78
Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265
Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa
Londrina - PR - CEP: 86.031-392
Contato: (43) 3377-5500 ou grafflit@grafflit.com.br
Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos
CRQ PR 09400615 – IX Região
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