
Diluente�
B-52

Veloz Thinner B-52 é 
um redutor de características 
técnicas excepcionais que 
apresenta vantagens como: 
A redução no trabalho de 
polimento, super brilho 
natural e acabamento 
impecável. Pode ser aplicado 
em dias úmidos e frios, 
diminuindo a possibilidade de 
branqueamento das tintas à 
base de nitrocelulose, 
primers e sintéticas.. A 
qualidade do Diluente B-52 
Veloz tem suas 
características resguardadas 
desde que corretamente 
conservada e utilizada de 
acordo com as instruções de 
diluição da tinta utilizada. 
Não usar para limpar 
superfícies sensíveis a 
solventes. O Diluente B-52 
Veloz terá sua validade 
comprovada e não sofrerá 
alteração em suas 
características iniciais, se 
forem observadas as 
recomendações.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar 
firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas 
devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. 
Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a 
eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.
Limpeza e Remoção das Sujeiras: Limpar as ferramentas 
imediatamente após o uso. Recomendações: Evite aplicar em 
dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 
10ºC ou acima de 40ºC e/ou umidade superior a 85%. 

Composição:
NÃO CONTÉM BENZENO. 

VENDA PROIBIDA  PARA 
MENORES DE 18 ANOS.  A 
INALAÇÃO DESTE 
PRODUTO PODE CAUSAR 
A MORTE. ANTES DE USAR 
LEIA COM ATENÇÃO AS 
INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

RENDIMENTO

PREPARAÇÃO
DA SUPERFÍCIE

Varia de acordo com 
a quantidade aplicada, 
tipo de ferramentas 
utilizadas e técnicas 
de aplicação.

Não aplicável 

INFORMAÇÕES DE 
SEGURANÇA: Tóxico por 
inalação, ingestão e contato com a 
pele. Manter a embalagem fechada, 
fora do alcance de crianças, 
animais domésticos e longe de 
fontes de calor. Armazenar em local 
coberto, fresco, seco e ventilado. 
Nunca reutilizar a embalagem. 
Durante a aplicação manter o 
ambiente ventilado, usar máscara 
protetora, óculos de segurança e 
luvas. Evitar inalação dos vapores. 
Não ingerir, devido ser um produto 

 Em caso de contato com químico.
os olhos e pele, lave-os com água 
corrente, em abundância por 15 
minutos. Caso ocorra irritação da 
pele, olhos, alteração nas vias 
respiratórias ou ingestão (não 
provoque vômito). A inalação 
frequente em concentrações 
elevadas deste produto, acima dos 
níveis permitidos pela legislação, 
pode causar dependência e danos 
irreversíveis à saúde. Em caso de 
intoxicação, consulte 
imediatamente o Centro de 
Intoxicações (CEATOX-HC-SP 
0800-0148110) ou Serviço de 
Saúde levando a embalagem ou o 
rótulo do produto. Para maiores 
informações do produto, solicite a 
FISPQ - Ficha de Segurança do 

 Produto, pelo fone: (91) 3724-7100.
A Veloz Química não se 
responsabiliza pelo mau preparo do 
produto e da superfície, pela 
diluição e/ou catálise com produtos 

 e também por não indicados
defeitos decorrentes da má 
aplicação do mesmo..

SECAGEM

Para um excelente 
resultado, seu emprego 
depende da superfície a 
ser aplicada, podendo 
ser necessário um maior 
número de aplicações.

Aplicar uma 
conforme 
indicação para 
que se tenha um 
bom resultado.

DEMÃOS

23

M2

Pronto para uso.

DILUIÇÃO

Diversas.

SUPERFÍCIE

LÍQUIDO
INFLAMÁVEL
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