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1. FINALIDADE E APLICAÇÕES 
 

ABS 200 especialmente formulado para limpeza de equipamentos elétricos como chaves, motores e painéis. 
Possui secagem rápida e pode ser aplicado em superfícies energizadas ou não, ou em funcionamento, pois não 
transmite corrente elétrica até o ponto de sua rigidez dielétrica (17 kV). Quando utilizado em equipamentos em 
funcionamento, observar se o motor não seja blindado e não tenha chaves automáticas (fechadas) que impeçam a 
liberação dos solventes que compõem o produto. 
 
 

2. COMPOSIÇÃO 
 

Isoparafina e hidrocarboneto alifático. Produto isento de solventes clorados. 
 
 

3. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto, cor:     Líquido incolor 
Densidade (20/25°C – g/mL):   0,760 a 0,820 
Ponto de fulgor – copo aberto (ºC):  40 a 70 
 
 

4. INSTRUÇÕES DE USO 
 

Aplicar ABS 200 puro por pulverização, jato (manual ou ar seco) ou diretamente nas cabines e nos barramentos 
das chaves por pincelamento ou imersão. Se pulverizar o produto em equipamento energizado, utilizar linha de ar 
comprimido seca. Não pode haver umidade na linha de ar comprimido. 
 
 

5. PRECAUÇÕES 
 
 Não ingerir; 
 Evitar contato com os olhos; 
 Em caso de ingestão acidental procurar socorro médico; 
 Não reutilizar a embalagem; 
 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); 
 Manter em local fresco e ao abrigo do sol; 
 Manter fora do alcance de crianças. 
 
 
 
Disponível em embalagens de 20 e 200 litros. 
 
LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. Em caso de dúvidas na utilização, solicite 
assistência técnica. 
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