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PRODUTO
PASTA UNIVERSAL – Pasta de Polimento
INDICAÇÃO DE USO
Usada para o polimento de metais e resinas acrílicas. A pasta de polimento pode ser empregada para
o pré-polimento ou polimento em alto brilho, em combinação com escovas, discos ou rodas do tipo:
pelos de cabras, couro, feltro, algodão e flanela.
CARACTERÍSTICAS

Garante um brilho inconfundível para acrílicos e metais.
EMBALAGENS
20 e 60g
COMPOSIÇÃO


Óxido de alumínio e di (2-hidroxietil).

INSTRUÇÕES DE USO

Dependendo da textura da superfície desejada, a restauração deve ser pré-polida com a Pasta
de Polimento Universal com escova de pelo de cabra.

A seguir, a restauração deve ser polida a alto brilho, com o emprego da Pasta de Polimento
Universal e polidores de couro ou de algodão.

Conforme o tipo de polimento desejado, discos de couro ou camurça podem promover um
alto brilho, enquanto polidores de algodão possibilitam menor nível de brilho.

LIMPEZA: Após o polimento, a superfície da restauração deve ser limpa, e completamente
lavada com água e sabão.
ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças;
Irritante para os olhos e pele;

Evitar contato com os olhos e com a pele;

Não inalar os vapores;

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com grande quantidade de água;


Não induzir o vômito, nos casos de deglutição. Procurar o médico imediatamente, levando a
embalagem do produto;

Evitar a contaminação da água e do sistema de esgoto



Temperatura de armazenagem recomendada: 12-28°C

CONTRAINDICAÇÕES
Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado
procedimentos usuais.

conforme os

REGISTRO DA ANVISA N°:
“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC
24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973“
VALIDADE
2 anos a partir da data de fabricação
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291
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