Ficha Técnica

Óleo de Laranja AURO Nr. 191
Tipo de Material/Finalidade
- Diluente Universal para todos os óleos AURO (PurSolid e com solventes).
- Para limpeza de pinceis e outros utensílios bem como para remover manchas ou pingas.
- Não adequado como diluente de produtos Aqua AURO e dispersões.
Composição
Óleo de Laranja
Pode causar reações alérgicas. As tintas naturais não são inodoras nem livres de emissões. Declaração completa
e atualizada www.auro.de.
Cor
Incolor.
Densidade Aprox. 0,85 g/cm3.
31c.

Classe de Perigo VbF AII (combustível). Ponto combustão: 45 °C. ADR classe 3,

Viscosidade Líquido.
Diluente Produto pronto a usar.
Rendimento Depende da base do produto a ser diluído.
Estabilidade de armazenagem Guardar fora do alcance das crianças, fresco, acima do ponto de congelação,
fechado em recipiente. A 18 °C fechado no recipiente de origem: aprox. 24 meses. Fechar sempre bem o
recipiente após abertura.
Material de embalagem folha de flandres.
Eliminação Reciclar apenas recipientes completamente vazios e contendo resíduos secos. Resíduos líquidos
código EWC 200112, designação EWC: tintas.
Atenção
O produto é combustível. R 10 Inflamável. S 16 Manter longe de fontes de ignição. Não fumar. Perigo de ignição
espontânea de secagem de óleos. Consequentemente, não amarrotar panos usados ou semelhantes. Espalheos para secagem ou guarde-os hermeticamente fechados num recipiente de metal. Contém óleo de laranja R
65 Pode causar danos no fígado se ingerido S 23 Não inalar vapor/aerosois. S 51 Apenas aplicar em espaços bem
ventilados. S 62 Não induzir o vómito quando ingerigo e consultar imediatamente um médico, apresentar este
recipiente ou rótulo. Xn, perigoso para a saúde. Devem ser respeitadas as medidas de proteção usuais, por
exemplo, proteção adequada para a pele e ventilação durante a aplicação. Ver Ficha de Segurança e Ficha
Técnica.
OBSERVAÇÕES
- Temperatura mínima para trabalho: 10 °C.
- Devido às suas poderosas propriedades desengordurantes, o solvente não deve ser utilizado para a limpeza das
mãos.

* Ver respetiva Ficha Técnica
A ficha técnica dá recomendações e exemplos possíveis de uso. Não se podem tirar obrigações ou quaisquer outras responsabilidades. Proceder consoante estas
recomendações não estabelece nenhuma relação legal. A informação fornecida é baseada no nosso conhecimento presente e não exclui a responsabilidade do
utilizador. As respetivas práticas do estado de arte devem ser respeitadas no momento da pintura e preparação necessária. As condições no local e adequação do
produto devem ser verificadas de forma adequada e profissionalmente. Com a publicação de uma nova versão, esta ficha técnica deixa de ser válida. Status:
01.04.2001 ficha técnia |14.08.2013 declaração completa
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