
DILUTEC PRODUTOS QUÍMICOS  
 

DILUCLEAR MACHINE – COMPOSTO PARA LIMPEZA PESADA & 

LUBRIFICAÇÃO 

DESCRIÇÃO Blenda baseada em alcoóis e cetonas. 

CARACTERÍSTICAS 

 

� Limpeza pesada de equipamentos de aplicação  e dosificação 
automáticos contaminados com tintas, resinas poliéster e 
vinil ester e géis coat. 

� Lubrificação de equipamentos de aplicação  e dosificação 
automáticos contaminados com tintas, resinas poliéster e 
vinil ester e géis coat. 
 

SUGESTÃO DE USO � Utilizar sempre equipamento de proteção individual para 
evitar o contato direto com a pele e mucosas que poderão 
causar irritações. 

 

PROPRIEDADES DO THINNER DILUTEC  - DADOS TÍPICOS* 

Cor Incolor 

Peso Específico, g/cm3 @ 25°C 0, 818 

Toxidez Isento de Benzol ou 
Clorados 

Odor Residual Não Apresenta 

Aparência Livre de sedimentos 
ou substâncias em 

suspensão 

  

Acidez Negativo 

 

*Valores baseados em testes realizados em nossos laboratórios, ocorrendo variações de amostra para amostra. Os 

valores típicos devem variar conforme os lotes, logo não devem servir como garantia de análise ou item de 

especificação. 

Nota: Os dados e resultados de laboratório contido neste boletim foram determinados pela Dilutec através de métodos de 
análise específicos. A Dilutec Produtos Químicos, não garante a duplicação destes resultados por terceiros. Todos os dados 
apresentados são fornecidos de boa fé e, tendo a intenção de ser precisos. Os valores são orientativos e todas as 
recomendações ou sugestões contidas ou baseadas neste boletim deverão ser avaliadas pelo cliente a fim de determinar a 
aplicabilidade ou adequação para seu uso particular. 

Todas as etiquetas e notas de precaução devem ser lidas e entendidas pelo cliente. Consulte a Dilutec e as regulamentações 
oficiais para maiores informações adicionais sobre segurança e saúde no manuseio do produto. O cliente é responsável por 
estar em acordo com a aplicabilidade das leis federais, estaduais ou municipais e regulamentos que cubram o uso do produto. 
Deve-se dar maior atenção às aplicações do consumidor final. A liberdade de uso de qualquer patente pertencente à Dilutec ou 
outros não está incluída neste documento. 

 

 



DILUTEC PRODUTOS QUÍMICOS  
 

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO 

CONDIÇÕES 
GERAIS: 

� Adquirir o material adequado à aplicação. 
� Seguir recomendação do fabricante. 
 

PREPARAÇÃO 

& UTILIZAÇ: 
� Esgotar a bomba e a linha do equipamento a ser limpo; 
� Acoplar a mangueira ou dispositivo de sucção de tinta, resina 

poliéster ou vinil ester e gelcoat a embalagem com o composto; 
� Acionar a bomba; 
� Circular o DILUCLEAR MACHINE descartando pela bomba e pela 

pistola de aplicação; 
� Esgotar novamente todo o sistema para que não se tenha 

interferência ao retomar a aplicação; 
� Recomendada repetir essa operação de 15 em 15 dias a um mês em 

acordo com o esforço do equipamento, bem como o tipo de material 
que utiliza, sabendo que primeres e resinas com carga são sistemas 
mais abrasivos que requerem maior cuidado. 

  

INFORMAÇÕES GERAIS 

EMBALAGEM: 

Galões de 5 litros. 

Latas de 18 litros. 

Tambores de 200 litros 

MANUSEIO: 

O DILUCLEAR MACHINE contém em sua formula ingredientes os quais podem ser perigoso 
caso manuseado inadequadamente. Sendo necessário a utilização de EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual) para evitar inalação e o contato com a pele e olhos. A DILUTEC Produtos 
Químico mantém a disposição do consumidor as Fichas de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) de todos os seus produtos, nelas estão concentradas as 
informações de segurança, risco a saúde e procedimentos adequados de manuseio. 

ARMAZENAMENTO RECOMENDADO: 

Manter a temperatura de 25ºC ou menor. A vida útil do produto na estocagem diminui com o 
aumento da temperatura de estocagem. Evite exposições às fontes de aquecimento tais como 
luz do sol ou tubulações de vapor. 

VIDA ÚTIL: 

Este produto tem vida útil limitada. Quando armazenado de acordo com as recomendações 
acima, o produto tem validade de 12 (doze) meses. 

 


