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LIMPA
CARBURADOR M500
300 mL/200 g
Literatura e especificações técnicas
Descrição: O Limpa carburador M500 foi
desenvolvido para desobstruir e limpar
carburadores de veículos, movidos a álcool
e gasolina sem precisar desmontar o
carburador. É um produto que remove em
poucos minutos óxidos e outros elementos
que obstruem os canais e as válvulas do
sistema de injeção.
Dados Técnicos:
Cor: Incolor.
Estado Físico: Líquido/Premido.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: não estocar
acima de 50°C.
pH: 6,0 a 7,0.
Ponto de Fulgor: Não Relevante.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não Relevante.
Densidade: 0,86 g/cm³+ ou – 0,02.
Viscosidade: 10 a 20 CF3.
Pressão Interna: 40 a 80 Psi.
Taxa de Liberação: 80 a 120 g/minuto.
Instruções de Uso: Carburador: Desligar a
tubulação de entrada do carburador e
tampar a sua extremidade. Dê partida no
motor e esgote o combustível do sistema.
Aplique pelo orifício de respiro do
carburador. Afogar o motor puxando o
afogador obstruindo a entrada de ar. Dê
partida no motor várias vezes, para que o
produto circule pelo sistema. Aguarde 15
min. para que o produto penetre por todo
o carburador. Reconecte a mangueira de
combustível, recoloque a tampa do filtro e
funcione o motor. Ajuste, se necessário, a
regulagem ar/combustível. Use o restante
para limpeza externa do carburador.
Componentes/Peças Carbonizadas: Aplique
o produto nas peças desejadas, para retirar

resíduos de graxas, carbonização ou
sujeiras. Deixe agir por 15 min. Remova os
resíduos com um pano ou pincel.
Bicos Injetores: Desligue a alimentação
elétrica da bomba de combustível. Dê
partida no motor e esgote o combustível
do sistema. Desligue a tubulação de
entrada do tubo distribuidor de
combustível. Aplicar o produto na entrada
do distribuidor, pulse o bico injetor ou dê
partida no motor. Deixar o produto agir
por 15 minutos. Religar as tubulações do
sistema e alimentação elétrica da bomba
de combustível. Funcionar o motor
acelerando rapidamente várias vezes.
Precauções: Cuidado, Inflamável! Não
ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos e a pele. Lave bem as
mãos após o uso. Mantenha longe dos
olhos durante a aplicação. Não fure a lata,
mesmo vazia. Não jogue no fogo ou
incinerador. Não exponha a embalagem a
temperatura superior a 50°C. Em caso de
contato com os olhos e a pele lave
imediatamente com água em abundância.
Se ingerido não provoque vômito e procure
a unidade de saúde mais próxima.
Embalagem: Tubo de Folha de Flandres,
53x206mm, com verniz interno e
acabamento externo sobre esmalte.
Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 50°C).
Nestas condições, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 2 anos a partir da sua data de fabricação.
Segurança: Antes de usar este ou qualquer
outro produto químico, assegure-se de ter
lido e entendido as informações contidas
na Ficha de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaução, instruções de
manuseio, considerações e disposições
mencionadas na FISPQ e na embalagem.
Suporte Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial
da
Baston
tem
experiência prática na utilização dos
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produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência através de nossa equipe.
Em caso de emergência, consulte DisqueIntoxicação 0800 722 6001.

