BOLETIM DO PRODUTO
PASTA DE AJUSTE AP-202

1.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Produto pastoso, em cores, homogêneo, odor característico, insolúvel
em água, solúvel em solventes orgânicos, álcool e em óleo mineral. Disponível em bisnaga plástica de
100 gr e lata de 01 Kg, nas cores azul e vermelha.

2.

COMPOSIÇÃO: Mistura homogênea de óleos vegetais aditivados, pigmentada, não oxidante, não
secativa.

3.

APLICAÇÃO: Para ajuste e desempeno de peças e para localizar os pontos altos em suas superfícies,
imperceptíveis ao tato ou a olho nu.
Remoção: Álcool Etílico, Thinner ou Solvente Subirós “SS”.

4.

TIPOS DE PASTA
AP-202: Possui baixa microtextura, não secativa e menor viscosidade.

5.

PROPRIEDADES FÍSICAS
Densidade, 25ºC (g/ml)
Viscosidade
Sólidos Totais, % (peso/peso)
pH

0,980 +/- 0,020
Pastosa
100%
Não Aplicável

6.

MANUSEIO E ESTOCAGEM: O produto é fornecido em bisnagas e não requer grandes cuidados de
manuseio. Evitar estocagem da embalagem ao sol e/ou extremos de temperatura, tendo validade de 01
ano, a partir da data de validade.

7.

PRIMEIROS SOCORROS: No caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo e
os resíduos com álcool etílico comum. Lavar o local com água e sabão neutro. No caso de contato com os
olhos, lavar com água em abundância. Se persistir a irritação, procurar um médico.

8.

DADOS PARA FINS DE COMBUSTÃO E INCÊNDIO
Material não inflamável, pastoso, oleoso, mas evitar contato direto com chamas ou fontes de calor.
Classe de Risco da ONU - NA
Número da ONU - NA
Extintores: CO2, Pó Químico Seco.

9.

DADOS ECOLÓGICOS
Biodegradabilidade: O material não é biodegradável. De acordo com as aplicações previstas e
indicadas, o produto não entra em contato com águas residuais e/ou efluentes.
Obs.: As embalagens são do tipo recicláveis.

10. EMBALAGEM: Fornecido em caixas com 12 bisnagas plásticas de 100 gr. cada ou latas de 01 Kg cada.
Cores: Azul e Vermelha.
Nota final: Este Boletim do Produto está de acordo com a Norma NBR ISO 9001 - item 7.5.1 Produção e
fornecimento de serviço, sub-item 7.5.2 Controle de produção e fornecimento de serviço letra “a” e “f”.
Obs.: Cancela e substitui Boletins anteriores à data da revisão.
As informações e conclusões contidas nesta ficha de segurança são originárias de várias fontes que julgamos
confiáveis. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso ou descarte do produto, devem ser
definidos pelo usuário através das informações sugeridas nesta ficha e de outras reunidas por ele. Sendo
assim, não assumimos responsabilidades de perda, dano ou despesas relacionadas ao mau uso, estocagem ou
descarte do produto em questão.
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