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FOR ALL SOLV LIFE é um desengraxante de 
origem vegetal especialmente elaborado para 
remoção de graxas e óleos de motores e 
peças em geral.  
 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Possui fórmula balanceada que contém 
solventes biodegradáveis e limpadores de 
superfícies que penetram nas impurezas, 
removendo-as quase que 
instantaneamente; 

� Produto eficiente. Consegue-se ótimos 
resultados com pequenas quantidades; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
O FOR ALL SOLV LIFE é um produto pronto 
para o uso e pode ser aplicado por imersão, 
pulverização ou através de jatos de pressão. 
Coloque o FOR ALL SOLV LIFE em um 
recipiente de polipropileno, mergulhe o 
material a ser desengraxado e deixe agir por 
alguns instantes. Retire o material e em 
seguida, retire o excesso.  
 
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas, óculos 
de segurança e avental) ao manusear o 
produto. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Líquido 
Cor: Azul esverdeado  
Densidade: 0,860 – 0,880 g/cm3 

 
COMPOSIÇÃO 

 
Éster de ácido graxo, Nonil fenol Etoxilado, 
tensoativo não iônico, solvente e corante.  
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso.  Mantenha longe do fogo e de 
superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente 
hermeticamente fechado em lugar ventilado. 
 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. 
Evite a inalação ou aspiração e o contato com 
os olhos e pele. Em caso de contato com os 
olhos e a pele, lave imediatamente com água 
em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações ou o médico levando o 
rótulo do produto. Em caso de inalação ou 
aspiração, remova o paciente para local 
arejado e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Telefone de emergência (CEATOX): 
0800 0148 110. Ao abrir a embalagem, evitar 
respingos do produto. Não reutilize a 
embalagem vazia para outros fins.  
 
ATENÇÃO: PERIGO DE APLICAÇÃO 
PRÓXIMO A CHAMAS OU EM SUPERFÍCIES 
AQUECIDAS.  
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 
 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
5L, 50L e 200L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.481888/2015-13 
Autorização de Funcionamento nº 3.01282-6 
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CRQ II 023.00831 


