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DILPLAS HI – DILUENTE DESENGORDURANTE (limpeza de plásticos)  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Preparação de solventes especiais, de evaporação muito rápida e bom poder desengordurante. 
 

INDICAÇÃO 
 

Produto formulado para a limpeza e desengorduramento de vários tipos de superfícies de plástico ou 

borracha, inclusive componentes de relojoaria e material eletrónico. 

Utilizado na limpeza de superfícies com óleos, ceras, gorduras, etc. Convém fazer um ensaio prévio 

numa pequena parte para verificação da eficácia do produto ou alguma incompatibilidade que possa 

ocorrer entre o diluente e a superfície. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor - Incolor 

 Aspeto - Líquido 

 Viscosidade (20ºC) – (10-12)”cF4 

 Inflamabilidade - Facilmente inflamável 
 

APLICAÇÃO 
 

 Embeber um pano limpo e macio e proceder de imediato à limpeza da superfície. 

 Não deixar secar o produto sobre a superfície a limpar porque deste modo os produtos 

contaminantes permanecem na superfície. 

 Utilizar o produto à temperatura ambiente. 

 Não utilizar sobre superfícies quentes. 
 

CONSERVAÇÃO 
 

 Cinco anos em latas de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado e ao abrigo de fontes de ignição, de calor e dos raios solares. 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto facilmente inflamável. 

 Utilizar em local bem ventilado. 

 Utilizar equipamento de proteção durante a manipulação do produto. 

 Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele. 

 Evitar o contacto com os olhos. 

 Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante. 

 Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças. 

 Não cortar, soldar ou furar embalagens vazias e sujas.                                    Cópia não controlada 
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