AST – 30

(AST-3000)

ABRILHANTADOR CONCENTRADO PARA
PEÇAS EM ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO
AST – 30 é um abrilhantador, desoxidante e restaurador de peças de
alumínio. Dá um acabamento à limpeza retirando manchas e trazendo a
peça o mais próximo possível do aspecto de uma peça nova. Super
concentrado, elaborado com poderosos tensoativos, não evapora, não é
inﬂamável, sendo totalmente solúvel em água.
AST - 30 é um produto recomendado para remoção de incrustações e
oxidações em peças de ligas em alumínio, cádmio, ferro, latão, cobre, aço,
bronze e chumbo. Indicado para limpeza de motores, pisos de ônibus,
pistões, carburadores, bombas injetoras, , bloco de motores e cabeçotes
de alumínio, além de, tubulações em manutenções aeronáuticas, de
ônibus, caminhões, baús, esquadrias, telhas metálicas, perﬁs, tubos,
chapas e utensílios.
É um produto formulado para “USO PROFISSIONAL” possui ação
limpadora e desengraxante de excelente eﬁciência.

ASPECTO DO PRODUTO
Líquido Transparente esverdeado.

COMPOSIÇÃO
Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio (Tensoativo Biodegradável),
Ácidos Inorgânicos, Corante e veículo.

MODO DE USAR
Utilizar o produto em recipiente plástico, diluindo em água em uma
proporção de 1 para 5, deixando a peça em imersão, totalmente
coberta pelo produto de 3 a 10 minutos.
O tempo e a diluição exata deste produto devem ser testados, deve-se
acertar a diluição e o tempo de imersão antes de colocá-lo em uso.

EMBALAGEM
Bombona: 5L, 25L e 50L
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AST – 30

(AST-3000)

ABRILHANTADOR CONCENTRADO PARA
GEL DESENGRAXANTE À BASE DE d-LIMONENO
PEÇAS EM ALUMÍNIO

PROPRIEDADES
APARÊNCIA
COR
ODOR
pH A 25°C
SOLUBILIDADE EM ÁGUA
DENSIDADE (G/CM³)

Líquido transparente
Verde
Irritante. Característico ácido
2,0 – 3,0
Solúvel
1,000 – 1,030

PRECAUÇÕES DE USO
Antes de usar leia o rótulo. Após o uso lavar as mãos. Manter fora do
alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os
olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Se houver
sinais de irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações mais
próximo 0800-0148110 (CEATOX). Não reutilizar a embalagem vazia para
outros ﬁns. Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO, consultar
imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo
0800-0148110 (CEATOX), levando o rótulo ou embalagem original do
produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
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