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W1592015005        Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso  

Deve usar-se cada diluente exclusivamente para o(s) produto(s) ao(s) qual(ais) se destina(m) e que estão indicados 
no quadro que adiante se apresenta. 

Para uma aplicação correcta, consultar e respeitar as instruções de aplicação constantes da ITC dos produtos onde o 
diluente se utiliza. 

 

 
 

DESIGNAÇÃO REFª COMPOSIÇÃO CARACTERÍSTICAS OBSERVAÇÕES 

Sintal 1205 Mistura de 
hidrocarbonetos 
alifáticos e 
aromáticos 

Dens : 0,82 

P. Infl : 13ºC 

Diluente de evaporação rápida, para 
aplicação à trincha ou rolo de 
produtos sintéticos. Não utilizar em 
aplicações à pistola 

Diluente p/ 

Trafic 

1210 Mistura de 
hidrocarbonetos 
essencialmente 
aromáticos 

Dens : 0,871 

P. Infl : 4ºC 

Diluente para o produto refª 8011. 
Não utilizar em aplicações de tinta à 
pistola 

Sintético 8003 Mistura de 
hidrocarbonetos 
essencialmente 
aromáticos 

Dens : 0,80 

P. Infl : 41ºC 

Diluente de evaporação lenta para a 
maior parte dos produtos sintéticos. 
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DESIGNAÇÃO REFª COMPOSIÇÃO CARACTERÍSTICAS OBSERVAÇÕES 

Diluente 

Celulósico 

8004 Mistura de 
hidrocarbonetos 
alifáticos 

Dens : 0,84 Utilizado para lavagens de 
equipamentos utilizados na 
aplicação de tintas. Não utilizar para 
diluição de tintas, nem para 
aplicações à pistola. 

Especial 8006 Mistura de 
hidrocarbonetos 
alifáticos  

Dens : 0,86 

P. Infl : 26ºC 

Diluente de evaporação média, é 
utilizado nos produtos: refª 8012 e 
1490. Não utilizar na aplicação de 
produtos à pistola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações importantes 
 

 

Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na 
aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto. 
Os valores apresentados como caracteristicas são apenas como orientação geral. Considerando 
as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se proceda a ensaios prévios. Em caso 
de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo  Serviço de Atendimento 
Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 
5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa (*) 
de acordo com a directiva preparações perigosas 1999/45  
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