BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO
UNIVERSO UNIRAZ
Descrição: Universo Uniraz é um solvente indicado para diluição de esmaltes sintéticos,
vernizes, tintas a óleo, complementos a base de resina alquídica e limpeza de ferramentas.
Deve-se observar a proporção de diluição recomendada para cada produto descrito nas
respectivas embalagens e método de aplicação. Antes e depois de diluir, homogeneizar bem o
produto na embalagem com espátula apropriada “não utilizar chave de fenda”.
Propriedades físico-químicas
Cor: Incolor
Peso Específico: 0,77 - 0,79
Ponto de Fulgor: > 38°C
Média Toxicidade
Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.7
Informações Técnicas
Composição: Mistura de hidrocarbonetos
Prazo de Validade: 36 meses
Embalagem: 5L - 900ml
Rendimento: Não aplicável
Limpeza: Após o uso limpar as ferramentas
PRECAUÇÕES
Procure usar em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a
85%. Não utilizar com outros produtos não indicados nesta embalagem. Manter o ambiente
bem ventilado com portas e janelas abertas durante aplicação e secagem. Utilizar máscara
protetora, luvas e óculos de segurança durante a preparação, aplicação e secagem do
produto, não utilize este produto para remoção de respingos de tintas na pele e nos olhos.
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Perigo. Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular. Pode
provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar câncer. Pode ser fatal se ingerido e
penetrar nas vias respiratórias. Muito tóxico para os organismos aquáticos. Se for necessário
consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Mantenha afastado do
calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Descarte o conteúdo/recipiente
em destinação final adequada, conforme regulamentações locais vigentes. Embalagem sujeita
a deformação se houver empilhamento excessivo. Em caso de princípio de incêndio, use
extintores de gás carbônico ou pó químico seco. Quando exposta ao calor intenso, qualquer
embalagem fechada pode explodir devido à pressão interna ou deformar. Se houver
derramamento ou vazamento, utilize material absorvente (serragem, areia, argila, etc). Não
permita o escoamento para córregos, rios ou esgotos. A Ficha de Informação e Segurança de
Produtos Químicos, deste produto químico perigoso, pode ser obtida por meio de:
www.universotintas.com.br

Maiores informações
Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655
SUPORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX

Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110
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