
 FALE CONOSCO! 

(11) 2446-2424 

  
Revisão VI 
Data 04/09/2018 

 

 

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Sale Service Ind. Com. e Serv. de Sinalização Viária Ltda 
Rua Soledade, nº 216 - Cidade Industrial Satélite - Guarulhos/SP - Telefone (11) 2446-2424 

 - www.salecril.com.br – comercial@salecril.com.br - 
 

DILUENTE 
 

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: 
Mistura de solventes orgânicos próprio para diluição de tinta de demarcação viária, lavagem de 
equipamentos de pintura e limpeza de superfícies. 
 

COMPOSIÇÃO: 
Solventes orgânicos aromáticos e/ou alifáticos.  
 

INSTRUÇÕES DE USO: 
Respeitar o limite de diluição para cada produto. Após a adição de diluente a tinta, garantir a 
perfeita homogeneização antes da aplicação. 
 
 

Tabela 1 – REQUISITOS QUANTITATIVOS 

Parâmetros Valores Especificados 
Determinação da massa especifica (g/cm3) 0,830 – 0,870 
Ponto de fulgor (°C) 31,60 máximo 

Destilação (°C) 108 – 114 

 
 

Tabela 2 – REQUESITOS QUALITATIVOS 
Composição Química Hidrocarboneto de Rápida evaporação 
Benzeno Ausência 
Aspecto Límpido e isento de Impurezas 

 
 RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA: 
o Consulte a FISPQ; 
o Utilização dos EPI´S (óculos protetores e luvas resistentes); 
o Produto inflamável: não manusear o produto perto de fonte de calor ou ignição; 
o Evitar inalação dos vapores, e contato com a pele e os olhos; 
o Não ingerir; 
o Utilizar o produto em local ventilado; 
o Produto de qualidade controlada e garantida, desde que corretamente conservado e aplicado dentro do 

prazo de validade. 
 
 EMBALAGEM: 
o Lata metálica de 18L e 5L e tambor metálico de 198L; 

o Conservar devidamente nas embalagens originais e fechada, em local coberto e seco; 

o  Manter fora do alcance de calor, altas temperaturas e umidade; 

o Não perfure, não queime e não utilize para outra finalidade, mesmo depois de esvaziado seu conteúdo; 
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o Observe a legislação local para tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem da embalagem 

vazia, restos de produto e demais resíduos.  

 

 CUIDADOS: 
Mantenha distante do alcance de crianças e animais. 
 
 

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou 
especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja 
necessidade de mais esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2446-2424 ou o 
site www.salecril.com.br. 
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