ATTACK 500

BOLETIM TÉCNICO

• FINALIDADE
ATTACK 500 É um abrilhantador para aço inoxidável, excelente para limpar e dar brilho em uma única
operação. É indicado para ser utilizados em elevadores, utensílios de cozinhas, balcões, câmeras frias,
fogões, coifas, grelhas, fritadeiras e bancadas de inox.
Attack 500 além de poder ser utilizado como abrilhantador para aço inoxidável pode ser utilizado na
lubrificação de fechaduras, portas, etc.
• INSTRUÇÕES DE USO
Agite bem a embalagem e direcione o jato aplicando na superfície a ser lubrificada, limpa e
desincrustada e com o auxílio de uma flanela retire o excesso.
• CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Cor : Branco
Odor: Característico
Densidade (20°C): 0,80 a 0,90 g/cm³
pH do produto puro: 6,50 – 7,50
• INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO PESSOAL
Ventilação: Local;
Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha em atividades de contato direto com o produto;
Proteção dos olhos: Óculos de proteção;
Proteção da pele e do corpo: Bota de borracha e avental impermeável;
Medidas de higiene: Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o
manuseio do produto; Não ingerir o produto;
Precauções especiais: Evitar contato com os olhos, a pele e as roupas.
Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância, por pelo menos 15 minutos,
mantendo as pálpebras separadas. Usar preferencialmente um lavador de olhos. Não friccionar os
olhos e procurar assistência médica imediatamente;
Se ingerido não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em
abundância. Entrar em contato com o Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-148110 ou
Centro de Informações Toxicológicas (CIT): 0800-7213000 e/ou procurar assistência médica
imediatamente, levando sempre o rótulo do produto e a FISPQ com as informações necessárias;
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
• ADVERTÊNCIAS
Ler o rótulo antes de usar o produto;
Conservar ao abrigo da luz e calor; Evitar temperaturas elevadas; Manter a embalagem bem
fechada; Evitar contato prolongado com a pele; Lavar as mãos após o uso;
Não misturar produtos químicos sem orientação do fabricante;
Mantenha o produto em sua embalagem original. Não perfurar a embalagem ou reutilizá-la para
outros fins; Não perfurar a tampa da embalagem;
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado;
Para informações sobre segurança solicitar a FISPQ.
• COMPOSIÇÃO
Nome químico dos principais componentes: Vaselina liquida e Propelentes.
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