FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
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Nome Comercial
TIRA COLA
Marca

ALLCHEM

FUNÇÃO: Removedor de etiquetas e pegajosidades.

1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
O Tira Cola é uma formulação à base de solventes balanceados para promover o afrouxamento e facilitar a
remoção de etiquetas, decalques, adesivos de carros, fitas, graxas, óleos, crayon, manchas de batom, e
pegajosidades em geral.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características
Aspecto e Cor
Densidade

Especificações
Líquido incolor
1,02 – 1,04

3. MODO DE USO
RECOMENDA-SE TESTAR O PRODUTO NA SUPERFÍCIE.
Não é aconselhável o uso sobre tecidos de seda, cetim e veludo, em carpetes e estofados usar um pano
umedecido com o produto, não despejar o produto diretamente. Deve-se impedir o contato do produto com a
base do carpete ou tapete. Em tecidos e roupas aplicar o produto sobre os dois lados e deixar agir por alguns
minutos e, após, colocar de molho em sabão ou detergente. Esfregar e enxaguar com água. Se necessário
repita a operação. Para remover etiquetas, adesivos, colas e outros, aplicar o produto diretamente e deixar
agir por alguns minutos. Em etiquetas com verniz pode ser necessária a raspagem superficial.
4. DILUIÇÃO
O produto está pronto para o uso, evitar diluição.
5. VALIDADE
24 meses.
6. COMPOSIÇÃO
Solventes minerais e vegetais.
7. PRECAUÇÕES DE USO: PRODUTO INFLAMÁVEL
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos
de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o
Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos
lave imediatamente com água em abundância. Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110
8. EMBALAGENS
Frasco de 120 ml.
9. GARANTIA LIMITADA
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e
precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições
e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e
performance do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a
devolução da importância envolvida na comercialização.
10. DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem
Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br.

