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PRODUTO

AGUARRÁS

1.

DESCRIÇÃO:

2.

INDICAÇÃO:
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Aguarrás Kokar é um diluente indicado para esmaltes e vernizes.

Aguarrás Kokar é indicado para diluição de esmaltes sintéticos imobiliários, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquidica.

3.

EMBALAGENS:
5,0 Litros
0,9 Litros

4.

APLICAÇÃO:
Diluente para esmaltes imobiliários, tintas a óleos, vernizes e complementos à base de resina alquidica.

5.

CONSERVAÇÃO:

6.

ARMAZENAMENTO:

Não aplicável.

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar
em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na
posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada,
reutilizada ou perfurada.
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PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:
12 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um
rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações
contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições
de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas
do local, as quais fogem do controle do fabricante.
A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam
cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente
com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a
reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e
lote do produto para assegurar a garantia acima.

8.

COMPOSIÇÃO:
A base de solventes alifáticos e aromáticos. Não contém álcool ou querosene.
Este produto segue a classificação conforme
norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.7.7.

9.

PERIGO:
Liquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar
sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos
pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.
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CUIDADOS:
Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água
durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a
local fresco e ventilado.
Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO2, água pulverizada
(névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque
vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo
está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual.
Nocivo para organismos aquáticos.
Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para
consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo
nosso site:
www.kokar.com.br.

11.

RECOMENDAÇÕES:
Para manuseio deste produto aconselha-se o uso de máscaras, óculos
de segurança, luvas e protetor auricular. Em caso de derramamento
drenar e recolher o produto com materiais absorventes não inflamáveis
(exemplo: areia, terra, diatomita e/ou vermiculita).

