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Aditivo para
Radiador Penta

Cooler GT2000 Diesel
1000 mL

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Penta Cooler foi desenvolvido
com a mais moderna tecnologia, utilizando
aditivos orgânicos contendo
monoetilenoglicol em sua composição,
proporcionando proteção, evitando super
aquecimento do motor e outras partes e a
impregnação da sujeira e oxidação do
radiador do sistema de refrigeração e seus
componentes.

Dados Técnicos:
Cor: Verde.
Estado Físico: Líquido.
Odor: Característico.
pH: 9,0 a 10,5 a 25°C.
Temperaturas específicas: Não estocar
acima de 50°C.
Ponto de Fulgor: 111°C.
Solubilidade: solúvel em água.
Ponto de Ebulição: acima de 97°C.
Taxa de Evaporação: Não Relevante.
Viscosidade: 15 a 25 CF3.
Densidade: 0,92 a 1,0 g/cm3.

Locais de uso: Camionetes, caminhões,
tratores, maquinários agrícolas, motores a
diesel.

Instruções de Uso: O aditivo de radiador já
vem pronto para uso, não sendo necessária
a sua diluição, bastando somente
completar o reservatório do radiador com
o produto, ou no caso da troca de água, ou
aditivo, enchendo todo o radiador.

Embalagem: Frasco 1000 mL rotulada.

Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 50°C).

Nestas condições, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado! Lave bem as mãos
após o uso. Perigosa sua ingestão.
Mantenha longe dos olhos durante a
aplicação. Não reutilize a embalagem
mesmo que vazia. Em caso de contato com
os olhos e a pele lave imediatamente com
água em abundância. Se ingerido não
provoque vômito e procure a unidade de
saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer
outro produto químico, assegure-se de ter
lido e entendido as informações contidas
na Ficha de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaução, instruções de
manuseio, considerações e disposições
mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial da Baston Aerossóis
tem experiência prática na utilização dos
produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência através de nossa equipe
de vendas. Havendo necessidade de
esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-
1705. Em caso de emergência, consulte o
Disque-Intoxicação 0800 722 6001.


