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EMBALAGEM:
OLIVÉ LIMPIADOR PVC está disponível nas 

seguintes embalagens:

Latas de 500 ml - 12 u/caixa 
Latas de 1 L – 18 u/caixa

* Paletes europeias de 120x80 cm

Outras embalagens disponíveis sob 
solicitação. 

CORES:
Translucido

ARMAZENAGEM:
Na embalagem de origem, fechada, pode 

armazenar-se durante 24 meses, se 
conservado num lugar fresco e seco 
(entre +10ºC e +45ºC), protegido da 

exposição solar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ LIMPADOR DE PVC é um solvente para limpeza, desengorduramento e
preparação das superfícies de PVC que devem ser ligados com adesivos
específicos, como OLIVÉ A-35.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

• Activa as superfícies de PVC, permitindo desenvolver a máxima força adesiva
ao adesivo utilizado.

• Potencia a adesão de adesivos. Prepara as superfícies das peças de PVC
para colagem posterior, assegurando a união perfeita.

• Limpa e remove as impurezas da área a ser colada, os excessos de cola e os
vestígios de lubrificantes utilizados na extrusão de tubos.

• Fácil, conveniente e de rápida aplicação.

• Pode utilizar-se em interiores e em exteriores.

APLICAÇÕES:

OLIVÉ LIMPADOR DE PVC é indicado para a
limpeza de tubagens sanitárias, tubos e
canalizações de PVC rígido.

Aplica-se para limpar os tubos de evacuação de
águas pluviais, condutas de água fria ou de água
quente sob pressão e canalizações de águas
residuais.

Também pode aplicar-se em painéis de PVC,
molduras e acessórios de PVC, fundos de cabos,
condutas de cabos, válvulas e acessórios de
rega, carpintaria de PVC, etc.

Adequado para a limpeza das ferramentas
utilizadas na aplicação de adesivos.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Grau de acidez: MAX. 0,002 %

Água: MAX. 0,3 %

Cor: MAX. 10 Hazen

Afluência: MIN. 99,6 %

Extrato seco:  MAX. 0,0010 %

Densidade: 0,79 - 0,80 g/ml

Intervalo de ebulição: 55,8 ºC -56,6 ºC

Benzeno: < 5 ppm

Óxido de mesitilo: < 50 ppm

Cumeno: < 50 ppm

Álcool de diacetona: < 150 ppm

Aparência: Sem cor/S. MAT. EN

Estes valores podem variar de acordo com fatores ambientais, como temperatura, humidade e tipo de substratos.
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Segurança:

Usar em áreas bem ventiladas e evitar contato com a pele e os olhos. Manter fora do alcance das crianças.

As informações relativas à segurança do produto estão disponíveis na folha de dados de segurança (SDS). Antes de usar o
produto, recomendamos ler cuidadosamente o SDS e os rótulos de segurança.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Use um papel absorvente impregnado com OLIVÉ LIMPADOR DE PVC, ou um pano limpo, de preferência descartável, e
esfregue as superfícies a serem coladas, até à eliminação total de sujidade ou gordura, renovando o papel após cada
operação de limpeza.

Deixe secar e aplique imediatamente o adesivo.

Fechar o recipiente corretamente após cada utilização. Mantenha o recipiente bem fechado quando não vai ser usado, de
modo a evitar a evaporação do adesivo.

Não deve ser usado como solvente para o adesivo.
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Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com
base nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é
adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a
realização de testes anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

A Olivé Química garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por
nós e usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com nossas
Condições Gerais de Venda e Fornecimento.
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