
Revisão: 21 Dezembro, 2020 

Propriedades do produto - Ficha Técnica 

 

608025.docx 1 

 

 

 

BRILLIANT SHINE FOR 
STAINLESS STEEL 

Item no.: 

60 80 25 

Áreas de aplicação  

 
Agente concentrado para obter um brilho mais reluzente em 

superfícies feitas de aço inoxidável. 
 

O óleo presente é não tóxico de forma a poder ser usado na 
indústria alimentar.  

 

Principalmente, o produto é utilizado após processos de 
montagem para remover impressões digitais e outras sujidades. 

Proteção contra a 
corrosão 

Brilliant Shine for Stainless Steel tem componentes especiais 
para a proteção contra a corrosão para evitar que o material 
sensível corroa. 

Método de aplicação  

 

 

Pulverizar o produto sobre as superfícies ou utilizar 
manualmente com uma toalha seca (quanto menor 
quantidade utilizar, melhor poderá obter brilho): 

 

Concentração: não diluído 
Temperatura: Spray Frio 

Pressão: 0.5 bar 
Tempo: O produto permanece nas superfícies 

Compatibilidade com 
materiais 

 

 
 
Aço inoxidável, aço, ferro fundido cinzento, alumínio sob certas 
condições, cobre. 

Brilliant Shine for Stainless Steel não deve ser usado em 
plástico. 

Além destas, outras incompatibilidades com materiais não devem 
ser excluídas. Portanto, teste o produto num local não importante 
antes do seu uso definitivo. 
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Análise da 
concentração 

 

n/a 

Propriedades físicas e químicas   

Aspeto/cor Límpido Incolor – Ligeiramente amarelado 

Forma Líquido 

Cheiro Tipo gasolina 

Formação de espuma 
(ver em condições de aplicação) Não espumoso 

Fosfatos n/a 

Densidade(20°C) g/cm³ 0.760– 0.800 

Concentração 1 % em H2O dest. 3 % em H2O dest. 5 % em H2O dest. 

Valor pH (1 %, 20°C) n/a n/a n/a 

Condutância (1 %, 20°C) mS/cm n/a n/a n/a 

Alcalinidade fenolftaleína (ml) n/a 

m-Value (ml) n/a 

Estabilidade de 

armazenamento 
- 5°C a + 40°C 

Observações 
sobre biocidas 

n/a 

Produtos perigosos  

Mistura de hidrocarbonetos 

Símbolos de risco 

    

 DANGER 

Observações especiais 
Feche sempre o recipiente com a tampa original e guarde os 
itens numa área fresca, sem luz solar. 
O produto que foi retirado do contentor nunca deve ser devolvido 
ao recipiente. 

 

Leia em qualquer caso a nossa ficha de dados de 
segurança antes de utilizar o produto! 

Eliminação Eliminação de acordo com os regulamentos oficiais, em caso de 
dúvida contacte o fabricante. 

Por favor, consulte as nossas fichas de segurança e as instruções de utilização no que diz respeito a medidas de precaução, 
medidas de primeiros socorros e armazenamento. A informação dada na Folha corresponde ao estado atual dos nossos 
conhecimentos técnicos e experiência. Não constituem qualquer garantia e devem ser considerados apenas como informações 
básicas. Em especial, não garantem propriedades específicas ou adequação para um fim concreto. Devido à multiplicidade de 
possíveis influências durante a aplicação dos nossos produtos, o utilizador tem de fazer os testes relevantes e tomar as 
precauções correspondentes. Quaisquer direitos de propriedade intelectual existentes devem ser respeitados. 

 


