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Aspecto Limpido, cristalino, livre de Limpido, cristalino, livre de 

sedimentos ou materiais em sus sedimentos ou materiais em sus

pensao.                       pensao.                       

Enxofre % 1,00 Máx. 0,00

Cor Rosa fluorescente Rosa fluorescente

Viscosidade Cinemática Capilar 200 (cSt) 36,000 a 45,000 42,500

Estabilidade de Estocagem Cinco anos, conforme validade Cinco anos, conforme validade 

do produto (temp. 5 a 40°C)   do produto (temp. 5 a 40°C)   

Teor de água 5,000 Máx. 1,1584

Estado Fisíco Liquido Liquido

Indice de Refração - Escala Brix 1,462 a 1,464 1,464

Fornecimento / Acondicionamento Embalagem adequada ao manuseio Embalagem adequada ao manuseio

 e transporte                  e transporte                 

Integridade da embalagem / Recipiente Nao deve apresentar vazamento Nao deve apresentar vazamento 

/ amassamento                 / amassamento                 

Odor Caracteristico Caracteristico

Toxidez Vide Rotulo, dados de seguranc Vide Rotulo, dados de seguranc

a                             a                             

Unidade de Compra Embalado, conforme item 4.2 e Embalado, conforme item 4.2 e 

ficha de emergencia           ficha de emergencia           

Lavabilidade Remocao total Remocao total

Densidade (20±3°) (g/mL) 0,980 a 1,015 1,003

Flash Point: ASTM D-93 (ºC) 93 Mín. 112

Residuos (x g / 50 g) 50 Máx. 48,5

Cloro + Fluor (Em relacao ao residuo) (%) 1,00 Máx. 0,00

1) O número do lote, bem como data de fabricação e prazo de validade constam em todas as embalagens de nossos produtos.

2) As informações contidas neste certificado garantem que o produto apresenta suas características e propriedades de uso conforme sua especificação,

atendendo os padrões de qualidade previamente estabelecidos e refere-se ao lote do produto análisado após fabricação, devidamente lacrado e

identificado.

3) Este certificado é emitido eletronicamente e não necessita de assinatura.

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 - Embu das Artes - SP

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região

Fones: (0XX11) 4785-2660 / 4785-2639


