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- esta revisão anula e substitui todas as anteriores -

AFIX LIMPADOR 140
Descrição

AFIX Limpador 140 é um produto biodegradável utilizado para limpeza.
É indicado para limpeza de coleiros de Hot Melt base EVA.

Propriedades






Possui alto poder de limpeza.
Não contém solventes clorados.
Isento de Benzeno, Tolueno, Xileno e Fenol.
Produto biodegradável, não corrosivo.

Dados Técnicos

Coloração

Transparente

Aspecto

Líquido

Densidade (4/20°C) 0,81 a 0,84 g/cm³**
Validade*

12 meses

*Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem
original e lacrada e se forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico.
** Características controladas pelo Laboratório de Controle da Qualidade (LCQ).

Instruções
de Uso

Deve ser adicionado ao coleiro e elevar a temperatura para 150ºC. Deixar em repouso por
aproximadamente 2 horas.
Após este período deve-se proceder a raspagem mecânica com material que não agrida o coleiro,
como espátula de teflon, madeira, etc.
Observar atentamente as informações de segurança constante na Ficha de Informação e Segurança
de Produtos Químicos (FISPQ).
O AFIX Limpador 140 pode ser reaproveitado através de um sistema de decantação.

Embalagem

Disponível em frascos de 1 litro.Consulte a Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) sobre
outras possibilidades de embalagens.

Estocagem
Segurança

Suporte Técnico

Manter em local coberto e ventilado (temperatura entre 10 e 35°C).
Adesivos hot-melt são aplicados em altas temperaturas e, em caso de contato com a pele, podem
causar queimaduras graves. Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de
ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Atenção aos potenciais riscos seguindo todas as medidas de precaução, instruções de manuseio,
considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem. Classe de risco para
transporte (ONU) - Não apresenta riscos.
O Departamento Técnico/Comercial ARTECOLA tem experiência prática na utilização dos produtos e
processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo
necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 0800 727 5197 (Consultoria Técnica Artecola) ou
envie um e-mail: consultoria.tecnica@artecola.com.br

Distribuído por:

Artecola Indústrias Químicas Ltda
Rua Rubens Pedroso, 236
Bairro Jardim Ruyce
Diadema/SP – Brasil
Telefone: (55)11-3538-2800
FAX: (55)11-3538-2899
www.useafix.com – www.artecola.com.br
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As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em
nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no
caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de
cada aplicação específica, portanto, o cliente que estiver interessado em utilizar nossos produtos, deverá testá-los
dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para
cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o
decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim
estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

