
COMO APLICAR

• Adicione o diluente na diluição determinada na embalagem do produto.

• Antes e depois da diluição, agite bem a tinta com um instrumento adequado.

• A aplicação do produto deve ocorrer em local arejado.

PRECAUÇÕES

EMERGÊNCIAS
Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou 

entre em contato com o CEATOX - Centro de 

Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas) 

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC

Tintas Hidracor S/A.  Av. Mendel Steinbruch, km 06 s/n Maracanaú - CE REV. 000

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

60 meses
Após a data de fabricação

(Fechada e sem uso)
TOXICIDADE*

COMPOSIÇÃO

Solvente alifático

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado 

conforme norma ABNT 

NBR 11702 tipo 4.7.7

ESPECIFICAÇÃO

• Peso Específico

0,70 – 0,80 g/cm³

VALIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação

dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

AGUDA

Solvente orgânico utilizado para melhorar o desempenho e o acabamento

como também facilitar a aplicação das tintas Hidracor, mantendo a qualidade

do produto.

INDICAÇÃO

Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas sintéticas, vernizes

e complementos a base de resinas alquídicas.

AGUARRÁS B O L E T I M  T É C N I C O

Fácil

diluição

Facilita a limpeza 

de ferramentas

Mais 

Economia

• Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical

e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C.

• Não queime e nem utilize a embalagem para outros fins. Quando for realizar a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre

equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.

• Líquido e vapores inflamáveis.

• Pode ser nocivo se ingerido.

• Provoca irritação na pele.

• Provoca irritação ocular grave.

• Pode provocar câncer.

• Provoca dano ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.

• Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for

fácil, continue enxaguando.

• Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.

• Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

• Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

• Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

PERIGO


