
Exemplo de aplicação do MULTISOLV

CARACTERISTICAS

Preparação à base de uma associação
de solventes alifáticos seleccionados
pela sua elevada pureza.

Rigidez dieléctrica de 50.000 Volts.

MULTISOLV
SOLVENTE DE ELEVADA 
SEGURANÇA PARA LIMPEZAS PROFISSIONAIS

MULTISOLV

UTILIZAÇÃO

MULTISOLV é utilizado em oficinas de
manutenção, oficinas mecânicas,
fabricas, indústria naval, caminhos de
ferro, aeronáutica, etc.

MULTISOLV é um solvente de elevada
segurança adequado a empresas com
certificação em Gestão da Segurança e
Saúde no Trabalho OHSAS 18001.

- Produto neutro
- Evaporação lenta
- Alta actividade 

desengordurante polivalente
- Não miscível em água 
- Solvente de elevada 

segurança

PROPRIEDADES

MULTISOLV não é miscível em água e
possui um ponto de inflamabilidade
elevado - superior a 55º C (Classe A3).

MULTISOLV é económico, pois
apresenta uma evaporação lenta que
permite fazer limpezas profundas
favorecendo a penetração do produto
nos depósitos de sujidade.; apresenta
uma alta actividade desengordurante e
é de uma actuação polivalente;
Perfeitamente neutro, não provoca
corrosão, pode ser aplicado em todo o
tipo de metais: aço, inox, ligas leves,
alumínio, titânio, etc.

MULTISOLV é compatível com a
maioria das superfícies pintadas,
epóxicas, poliuretanos, etc.

MULTISOLV é um solvente da nova
geração, isento de solventes colorados,
clorofluorcarbonetos (C.F.C.) benzenos
ou xilenos. Apresenta uma utilização
mais segura do que os diluentes e
outros solventes facilmente
inflamáveis.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Não deixar ao
alcance das crianças. Evitar o contacto
repetido ou prolongado com a
epiderme, de preferência utilizar luvas.
Ter em conta as precauções inerentes
a produtos de classe A3.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

MULTISOLV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Preparação à base de uma 
associação de solventes 

alifáticos seleccionados pela 
sua elevada pureza.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido incolor

ODOR Característico a solvente

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Insolúvel

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,795

PONTO DE INFLAMAÇÃO 63ºC

REACÇÃO QUÍMICA Neutra

CLASSIFICAÇÃO Nocivo

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

MODOS DE UTILIZAÇÃO

Escova ou 
esponja. Imersão. Pano ou pincel. Pulverização.

Equipamentos 
lavadoras
de peças.

Equipamentos de 
ultra-som com 

termóstato a funcionar 
entre os 35/40ºC.


