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Descrição 
 
Agente limpador especialmente desenhado para limpar e enxaguar o equipamento utilizado na aplicação de produtos base 
água. 
 
Produtos e aditivos 
 
Produto Autowave Guncleaner 
Aditivo Autowave Separator (TDS 6.92) 
 
Materiais básicos: 
 
 Água e dissolventes 
 
Processo de limpeza: 
  
 Depois de utilizar o equipamento deve limpar imediatamente a fundo, fazendo incapié nos depósitos até que 

todo o material restante tenha sido eliminado. Posteriormente, enxaguar com uma pequena quantidade de 
Activator WB. 
 
Máquinas limpadoras de pistolas: 
Para uma melhor limpeza da pistola com labadoras automáticas, o depósito da máquina deve estar cheio de 
Autowave Guncleaner puro. 
 
Limpeza de pistolas manual: 
Autowave Guncleaner está pronta a usar para a limpeza dos equipamentos. 
Se algum resto de pintura base água se deixa secar no equipamento, limpar previamente com dissolvente 
antes da limpeza, de acordo com aquilo que se especifica anteriormente. 
 
Não deixar sumergido equipamentos de alumínio em Autowave Guncleaner. Recomenda-se seleccionar 
uma pistola especialmente desenhada para utilizar com produtos base água. 

  
Segurança e Higiene 
  

 

Akzo Nobel Car Refinishes recomenda que exista uma ventilação adequada quando se utilizem os 
mencionados limpadores e desengordurantes durante as tarefas de limpeza e desengorduramento. Sempre 
que seja razoavelmente práctico, deverá obter a dita ventilação mediante o uso de um sistema local de 
ventilação e extractores gerais de qualidade. Se isso for insuficiente para manter as concentrações de 
particulados e gases de dissolventes por debaixo do OEL (Límite de Exposição Ocupacional), será 
necessário utilizar um sistema de protecção respiratória adequado para a tarefa. 
 
Para além deste sistema de protecção respiratória, coloque sempre luvas de protecção contra dissolventes 
entre a limpeza ou o desengorduramento, inclusive se forem utilizados desengordurantes baixos em 
dissolventes. Isto impedirá que corra o risco de que a sua pele absorva os dissolventes limpadores, assim 
como que os sais e óleos das suas mãos contaminem a superfície de acabamento. 
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VOC 
  
 O valor límite máximo de VOC fixado pela UE para este produto (categoría de produto IIB.a) na sua forma 

pronta a usar é de 850 g/ litro. 
O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto a usar é de 96 g/ litro. 

  
Produto armazenado 
  
 A caducidade do produto faz referência a embalagem fechada a 20°C. 

Evitar o máximo possívl variações importantes de temperatura. 
o Uso máximo recomendado. Consultar a Ficha Técnica TDS S9.01.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akzo Nobel Car Refinishes S.L. 
Dirección: Feixa Llarga 14-20 , 08040 Zona Franca (Barcelona)
Tel: 93.267.08.00 
 
PARA USO PROFISSIONAL EXCLUSIVAMENTE 
 
NOTA IMPORTANTE: A informação apresentada nesta Ficha Técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual do conhecimento do 
fabricante e na legislação vigente aplicável. Qualquer pessoa que faça uso deste produto para outra finalidade que não seja a especificamente recomendada 
nesta Ficha Técnica, sem ter obtido primeiramente a confirmação por escrito do fabricante relativa à idoneidade do produto para tal finalidade, estará a actuar 
por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utente dar os passos necessários com o fim de dar cumprimento aos requisitos que sejam exigidos 
pela legislação vigente aplicável. É imprescindível realizar uma atenta leitura da Ficha de Dados de Segurança e a Ficha Técnica deste produto, sempre e 
quando as mesmas estejam disponíveis. Qualquer conselho ou declaração feita pelo fabricante sobre este produto, quer seja apresentada nesta Ficha 
Técnica, quer seja em outros veículos, considera-se correcta pelo facto de expressar o melhor conhecimento actual do fabricante sobre a matéria. No 
entanto, o fabricante não tem pode ter controlo sobre a qualidade ou o estado do substrato nem dos diversos factores que possam incidir sobre o uso e a 
aplicação do produto. Por conseguinte, o fabricante não pode assumir nenhuma responsabilidade por tudo o que esteja relacionado com as qualidades 
técnicas deste produto ou por qualquer perda ou dano que possa vir a produzir-se em decorrência do uso mesmo, excepto quando o fabricante acorde por 
escrito outra forma de proceder. Todos os produtos fornecidos e as suas respectivas recomendações técnicas estão sujeitos aos prazos normais e as 
condições de venda estabelecidas pelo fabricante. Recomenda-se fazer uma cópia deste documento e estudá-lo atenta e pormenorizadamente. A informação 
contida nesta Ficha Técnica está sujeita a alterações e revisões periódicas devidas à política de desenvolvimento contínuo e a experiência do fabricante. É da 
responsabilidade do utente verificar que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar o produto. 
As marcas de fábrica citadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel. 
Escritório Central  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com 

 


