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Diluente FC
1. Descrição

Solvente/diluente para resina acrílica.

2. Vantagens
O produto dissolve, remove e dilui qualquer tipo de resina acrílica.

3. Características Técnicas
Solvente orgânico aromático (não alifático).

4. Utilização
O Diluente FC é indicado para diluição, limpeza de acessórios, limpeza de respingos e remoção de qualquer tipo
de resina acrílica termoplástica à base de solventes.
 

5. Instrução de Uso
Remoção de resina

Aplique o Diluente FC puro, com rolo de lã, sobre a resina seca, em 3 demãos, com um intervalo de 15 minutos
entre as demãos. A remoção deve ser  feita logo em seguida, usando um pano de saco, umedecido no diluente e
torcido num balde. Aguarde cerca de 8 horas para aplicar a resina novamente.

 

Diluição de resina

As resinas acrílicas termoplásticas (Tipo Fuseprotec) são totalmente solúveis no Diluente FC. Use a quantidade
recomendada por cada fabricante.

Importante: se o piso resinado recebeu manutenção com ceras líquidas (acrílicas a base d´agua) antes de
aplicar o Diluente FC, é necessário retirar totalmente a cera. Para isto, indica-se uma solução de soda cáustica
para a remoção completa de ceras antigas.

 

Recomendações

Perigo: produto inflamável.

Mantenha a embalagem fechada e conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação,
pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Não incinere, perfure ou reutilize a embalagem.
Use máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação.

Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lave com água em abundância.

Veneno: perigosa a inalação e proibida a ingestão. Em caso de ingestão, não provocar vômito, procure auxílio
médico, informando o tipo de produto. Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço
de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

6. Embalagens
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Lata de 1 litro;●

Lata de 5 litros.●

 

7. Estocagem
O Diluente FC tem validade de 4 anos, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco,
ventilado, ao abrigo do sol e nas embalagens originais e intactas.

8. Consumo
O consumo está condicionado diretamente ao volume que será dissolvido ou removido e à porosidade da
superfície.

Apenas como parâmetro, ½ litro deve remover 1 m².
 

9. Nota
As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.
Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície,
aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de
aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido
do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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