BOLETIM TÉCNICO

OIRAD SE - 50
INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
DESCRIÇÃO
OIRAD SE - 50 é um solvente especial para motores e equipamentos elétricos e eletrônicos
(rigidez elétrica até 25.000 V) repelente a umidade, que atua como recuperador das
propriedades elétricas dos equipamentos e de seu potencial elétrico.
É um produto utilizado na limpeza de equipamentos eletrônicos, elétricos, gráficas, oficinas
mecânicas, painéis, motores de avião, peças de relógio, computador, ferramentas de precisão.
CARACTERÍSTICAS: OIRAD SE - 50 é um líquido incolor, de odor característico, não
corrosivo, atóxico, incompatível com a água, inócuo para plástico, borrachas, metais,
superfícies pintadas, previne curto circuito e não inflama à temperatura de ebulição.
DADOS TÉCNICOS
ASPECTO

COR

pH

ODOR

DENSIDADE
(g/mL)

Líquido

Incolor

5,0 - 6,0

Característico

0,95 - 1,0

APLICAÇÃO
OIRAD SE - 50 é aplicado no material a ser limpo com auxílio de um pulverizador, pincel ou
jato direto; no caso de limpeza de motores, o mesmo deve estar em funcionamento.
1. Imersão: Submergir o motor no OIRAD SE - 50, ligar o motor submerso durante 5 minutos.
Desligar, retirar o motor e liga-lo por mais 5 minutos para secagem.
OIRAD SE - 50 deve ser utilizado sempre puro. Não enxaguar.
PRECAUÇÕES: Armazenar OIRAD SE - 50, ao abrigo do calor, longe de chamas e não utilizá lo em superfícies quentes.
COMPOSIÇÃO: Águarraz
EMBALAGEM
►Garrafão de 5L
►Bombona de 20L

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS. Utilize luvas de borracha, óculos de segurança, avental e mascara contra
vapores orgânicos. Evite contato do produto concentrado com os olhos e a pele; Em caso de
contato com produto concentrado, lave as partes atingidas com água corrente em abundância;
Em caso de ingestão do produto concentrado, não provoque vômito, consulte imediatamente
um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente; Em caso de inalação ou aspiração do
produto concentrado, remova a vitima para local ventilado. Mantenha o produto na embalagem
original e para conservação da qualidade, mantenha a embalagem protegida do sol e do calor.
Nunca reutilize a embalagem vazia. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida,
antes de reutilizá-los.
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