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  OBJETIVO 
Fluido para polimento químico de peças acrílicas.  
 
INDICAÇÃO DE USO 
Para uso em aparelhos de polimento químico. 
Não é indicado para polimerização de resinas 
Não deve ser utilizado em peças nas quais foi utilizado liquido 
com Crosslink. 

 
EMBALAGENS 
Frascos de 250ml, 500ml, 1000ml. 

 
COMPOSIÇÃO 
Metacrilato de Metila  
Quinol 

INSTRUÇÕES DE USO 
 Aquecer uma quantidade de água até a temperatura de 

fervura; 
 Colocar o POLIMO em um recipiente de vidro ou aço inox e realizar o banho Maria; 
 Após o liquido estiver aquecido, pode se realizar o polimento de duas maneiras: Por imersão 

(aproximadamente 15 segundos); ou deixar em suspensão bem próximo à superfície do liquido 
até o brilho aparecer de maneira satisfatória.  

 Após a utilização, colocar o restante do liquido em um recipiente de vidro, limpo e fechado.  
 Não se deve retornar à embalagem original, para evitar contaminação.  

 
ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES 
 Não deve ser utilizado em peças nas quais foi utilizado liquido 

com Crosslink. 
 Não utilize o fluído quando estiver turvo. 
 Material inflamável. 
 Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e 

óculos de proteção. Entretanto o manuseio não é recomendado para gestantes, lactantes e 
pessoas com alergias reconhecidas para este tipo de produto.  

 Não descartar os resíduos em esgotos, e cursos d`água ou no lixo doméstico. 
 Manter fora do alcance de crianças; 
 Evitar contato com a pele e com os olhos. 
 Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância. 
 Em caso de irritação ou ingestão procure auxílio médico imediatamente. 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Mauro Rodrigo Vieira  CRQ-IV: 04366291 

 
 
 

 TCL QUÍMICA 
Rod. SP 225 sentido Pirassununga a Aguaí - KM 1 - S/Nº 
Galpão 5 - Zona Rural - Pirassununga - CEP:13.644-899 

CNPJ:   34.741.612/0001-57   -   Indústria   Brasileira. 
www.tclquimica.com.br   -   contato@tclquimica.com.br 
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