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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 
Produto: QUEROSENE 
 
Forma Física: Líquido 
 
Categoria: Solvente 
 
Formulação: 
 

Componente Concentração (% p/p) 

Mistura de Hidrocarbonetos alifáticos e 
aromáticos 

100 

    
Indicação de Uso....: Solvente derivado de petróleo, indicado para remoção de 
graxas, ceras, gorduras e diluição de tintas à base de óleo.  

 
Modo de usar: 
 
Diluição de tintas à base de óleo: A diluição deve ser feita de acordo com as 
instruções do fabricante da tinta.  
 
Limpeza de pisos e assoalhos: Umedeça um pano ou pedaço de estopa com o 
produto e passe sobre a área que se pretende limpar. IMPORTANTE: Antes de 
usar o produto para limpeza de assoalhos e qualquer outra superfície, verifique se 
não existe risco de manchá-las.   
  
Remoção de restos de tintas em pisos e assoalhos: Aplique o produto diretamente 
sobre os restos de tintas e, antes de secar, raspe com palha de aço ou espátula. 
 
Remoção de manchas de ceras, óleos e graxas: Umedeça um pano ou pedaço de 
estopa com o produto e esfregue sobre as manchas a serem retiradas. Em 
seguida seque a área com um pano limpo. IMPORTANTE: Verifique previamente 
se não existe risco de ocorrer manchas. 

 
Embalagem: Frasco plástico – Peso líquido 900 ml. 
 
Prazo de Validade: 02 anos a partir da data de fabricação. 
 
Demais Características do Produto: 
 
- Líquido inflamável, manter o frasco sempre fechado; 
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- Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos; 
 
- NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA; 
 
- Uso externo e interno; 
 
- A empresa não se responsabiliza pelo uso incorreto do produto. 
 
EPI´s:  
- Usar roupa protetora adequada, botas, luvas, protetor ocular e 
respiratório. 
 
Aplicação 
- Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou 
ignição. 
 
Armazenamento 
 - Armazenar em ambientes secos e arejados em sua embalagem original. 
Não armazenar em locais próximos de fontes de calor ou ignição. 
 
Regulamentação 
 
Notificação na ANVISA sob processo: 25351.504871/2009-95 
 

 


