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SOCOCLEAN SHINE POLISH / PRODUTO DE LIMPEZA BASE
AQUOSA SEM ENXÀ�GUE

Ficha Técnica

Aprovações

BOEING D6-17487 Rev-R (conformidade)

AIRBUS AIMS 09-00-002 (Exterior and General Cleaners & Waxes, Polishing
Compounds & Protective Surface Coatings) (conform)

SAE AMS 1650C

BOMBARDIER NTO for CRJ Aircraft - External Cleaning Of Painted Surfaces

Produto  de  base  aquosa livre  de  solventes  e  COVs para  lavagem a  seco e  polimento  de
aeronaves.

SOCOCLEAN SHINE é um verniz de limpeza de base aquosa. O produto dá polimento à superfície,
dando-lhe  um  aspecto  brilhante  e  protegendo  as  superfícies.  As  principais  características  do
SOCOCLEAN SHINE são as seguintes:

Produto sem solvente - Não libera quaisquer COVs (Compostos Orgânicos Voláteis)
Não necessita de nenhuma lavagem - Redução do tempo de manutenção e reduz o
consumo de água associada às operações de limpeza
Restaura o brilho da superfície em pelo menos 90 GU (gloss units) - Forma uma superfície
de proteção hidrofóbica que abranda a deposição de novas impurezas, contribuindo assim
para reduzir a frequência de manutenção
Formulado para ser aplicado tanto em uma superfície seca como úmida (chuva, orvalho,
forte umidade) Não racha
Fácil de aplicar e remover para reduzir o tempo e a fadiga dos operadores
Quase não gera poeira durante a remoção do produto para a segurança e conforto dos
utilizadores

SOCOCLEAN SHINE pode igualmente ser utilizado como produto de limpeza sem enxágue (dry
wash) em pinturas brilhantes. Retira as impurezas e contaminantes orgânicos, sólidos, as
manchas difíceis como o Skydrol ou ainda os insetos das superfícies metálicas pintadas ou não.

UTILIZAÇÃO

Compatível com o substrato pintado ou não pintado, metálico, compósito ou plástico (plexiglas, PC…)
utilizados na aeronáutica, automobilística e outras indústrias.

INSTRUÇÕES DE USO

Misturar delicadamente SOCOCLEAN SHINE antes de utilizar para homogeneizá-lo. Para as
grandes quantidades, misturar por bomba de circulação.
Aplicar cerca de 0,1 L/m².
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A temperatura de aplicação ótima está entre 10 °C/50 °F e 30 °C/86 °F.
Para um efeito envernizado, o produto deve ser aplicado por pincel, pano ou pulverização.
Deixar secar o produto durante 5 a 10 minutos (a 20 °C), depois polir com um lenço seco
delicado ou um utensílio de polimento. Polir uma segunda vez com um novo lenço ou um
novo utensílio para retirar os últimos traços e deixar a superfície brilhante. Para eliminar os
últimos traços, utilizar um lenço úmido.
Para um dry-wash, aplicar o produto com pincel, pano ou com um polidor rotativo. Não
esperar a secagem completa do produto, especialmente para certos poluentes
particularmente persistentes (tintas...), para o eliminar com um lenço ou pano. Para eliminar
os últimos traços, utilizar um lenço úmido.
Limpar o material de aplicação com água nos 10 minutos que se seguem a aplicação.

PROPRIEDADES

Aparência líquido ligeiramente tixotrópico .................................................................................................. 
Cor bege opaco ........................................................................................................................................... 
pH 7 ............................................................................................................................................................. 
Densidade 1,7 .............................................................................................................................................. 
Ponto de Fulgor NA ..................................................................................................................................... 
Ponto de congelamento -13 °C/1.4 °F (DSC) .............................................................................................. 
Capacidade de espalhamento 10 m²/litro (aprox.) ...................................................................................... 

ARMAZENAMENTO E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Não necessita de equipamento de ventilação.
Para mais informações relativas à periculosidade, consultar a ficha de dados de segurança do produto
de acordo com a legislação local.
Reservado à utilização industrial.

Este boletim técnico substitui e cancela os anteriores
 

Os detalhes acima foram compilados com o melhor de nosso conhecimento, eles são, contudo, valores indicativos apenas, e nós não
garantimos ou assumimos quaisquer responsabilidade com relação ao uso das informações, particularmente se terceiros forem afetados com
nosso produto. A informação acima foi compilada por meio de testes realizados pela SOCOMORE BABBCO NDT.


