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IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA 
A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização 
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SOLVENTE V 
SOLVENTE V é um solvente leve e de evaporação rápida. 
Indicado para produtos ALSAN à base de poliuretano. 
 

 
 

APLICAÇÃO 

 Utilizado para dissolver os produtos ALSAN 
à base de poliuretano, adicionando uma 
percentagem nunca superior a 8% de 
solvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTAÇÃO 

 Sistema de Qualidade de acordo com a 
ISO:9001.  

 Sistema de controle ambiental de acordo com 
ISO 14001. 

 

 VANTAGENS 

 Leve e de evaporação rápida. 

 Adapta-se às condições atmosféricas. 

 Utiliza-se para limpeza de utensílios. 
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PRECAUÇÕES 

Saúde, segurança e meio ambiente: 

 Verificar  a ficha de segurança do produto.  
Rastreabilidade: 

 A rastreabilidade do produto é garantida por um 
código de produção na embalagem.  

Informação geral: 

 A informação anterior, em particular a 
informação sobre a aplicação dos produtos, 
tem por base um extenso trabalho de 
desenvolvimento, bem como vários anos de 
experiência, por forma a proporcionar um maior 
conhecimento dos mesmos.  Não obstante, a 
ampla variedade de requisitos e condições do 
local poderá fazer com que seja necessário 
testar o produto, por forma a garantir que o 
mesmo é adequado tendo em conta a 
finalidade pretendida. Apenas é valida a versão 
mais recente do documento. Reservamo-nos o 
direito de poder alterar o mesmo por forma 
fazer refletir avanços tecnológicos ou eventuais 
melhorias nos nossos produtos. 

 Facilmente inflamável: Antes da utilização 
de uma chama viva, é necessário uma 
distância de pelo menos 10 m de todos as latas 
de produtos inflamáveis. 

 Irritante para os olhos e as vias respiratórias. 
Quando aplicado em interiores, garantir uma 
boa ventilação das instalações. Caso não seja 
assegurada a ventilação adequada, utilize um 
filtro respirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

 
SOLVENTE V 

Lata (L) 1 

Palete (L) 240 

Latas / Palete 240 

Armazenamento 

Armazenar dentro da embalagem 
original fechado, em local seco e 
frio. As embalagens devem estar 
protegidas contra geadas. Evitar 
áreas de armazenamento quente 
(> 30° C), mesmo por períodos 
curtos. 
Consequentemente, os produtos 
não devem ser expostos 
diretamente à luz solar ou 
mantidos em veículos.  
A vida útil dos produtos não 
abertos é de pelo menos 12 
meses. Depois de retirar a 
quantidade desejada, voltar a 
fechar o recipiente 
herméticamente 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Estado físico Líquido incolor 

Densidade relativa 
(25ºC) 

800kg/m³  

Ponto de 
inflamação 

-4ºC 

Inflamabilidade Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


