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As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de 
que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto 
a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos 
implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda. 

Identificação do 
Produto 

O SUPERCLEAN 8000 foi especialmente desenvolvido para trabalhar como liquido de limpeza e 
desengordurante base solvente na repintura automóvel e na indústria em geral. 
 Este produto cumpre os limites estabelecidos para a sua categoria pelo Decreto – Lei 181/2006 
(Directiva 2004/42/CE), classificação B/a. 
 

Aspecto 
Límpido e incolor. 
 

Forma de 
Fornecimento 

O SUPERCLEAN 8000 é fornecido em embalagens metálicas de 1, 5 e 25 litros. 
 

Forma de 
Armazenamento 

O SUPERCLEAN 8000 deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada 
e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período máximo de 12 meses. 
 

Utilização 
O SUPERCLEAN 8000 é recomendado para ser utilizado no desengorduramento, limpeza e preparação 
de superfícies antes de receber qualquer tipo de pintura. 
 

Características de 
Identificação 

 Densidade 0,730 ± 0,005 g/cm³ a 20ºC   
 Viscosidade 11” CF 4 a 20ºC  
 Cor  incolor 
Armazenamento sugerido 12 meses 
 COV  Compostos Orgânicos Voláteis 
   Limite EU (cat.B/a): (850) 850. Este produto contém no máximo 850 g/l COV, 
   pronto a utilizar segundo as nossas instruções. 

  
 

Recomendações
   

   - Utilize sempre papel de limpeza adequado. 

  - Se observar zonas mais contaminadas, limpe e desengordure pelo menos duas vezes. 

  - O SUPERCLEAN 8000 deve aplicar-se com um papel ou pano embebido no produto e limpo com 
outro papel ou pano seco logo de seguida. 

   

   

   PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAIS 


