Informações Técnicas
HOLD FIRE
RETARDANTE DE INCÊNDIO CLASSE A
HOLD FIRE RETARDANTE DE INCÊNDIO
CLASSE A é uma mistura de aditivos de alto
desempenho com o intuito de retardar e/ou
eliminar a propagação de chamas em um
determinado material, devido ao ataque na
propagação de calor.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Guardar em lugar coberto, seco, ventilado e
sem incidência de luz solar. Manter o produto
em sua embalagem original e bem fechada
após o uso.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Produto atóxico e biodegradável.

MODO DE USAR
- Agitar/misturar o produto por 3 minutos ou
até que o fundo da embalagem esteja livre de
qualquer depósito de material.
- Adicionar de 0,7% a 1,5% (dependendo da
severidade do incêndio) de HOLD FIRE em
água. Exemplo: Para 1L de água serão
adicionados de 7ml a 15ml de produto.
- Ao adicionar o produto em água, faça uma
boa dispersão até a solução ficar homogênea.
Após 30 minutos, a solução estará pronta para
ser aplicada. Depois de incorporado, não é
comum ocorrer separação de fases e
deposição do produto.
- Não utilizar água salgada. Utilizar a água
aditivada com HOLD FIRE em uma zona
próxima ao incêndio (aceiro) ou aplicar direto
ao fogo. Pode ser utilizado em bombas,
costais e extintores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 5,0 – 9,0
Aparência: Líquido viscoso
Cor: Castanho
Odor: Característico

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Não consumir alimentos durante manuseio do
produto. Lavar as mãos após contato com o
produto. Em caso de vazamento, sinalizar a
área
com
a
informação
PRODUTO
ESCORREGADIO.
Utilizar
materiais
absorvedores para retirar o produto. Nunca
reutilize a embalagem vazia. PRIMEIROS
SOCORROS: Em caso de contato com os
olhos e pele, lave imediatamente com água
em abundância. Se a irritação persistir
consulte um médico, levando a embalagem ou
o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não
provoque vômito e consulte imediatamente o
Centro de Intoxicações (CEATOX - Centro de
Assistência Toxicológica Atendimento 24
horas: fone 0800 0148110) ou o médico
levando o rótulo do produto.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
10L e 15L.

REGISTROS

COMPOSIÇÃO

Produto não passível de registro ou notificação
conforme Item VII Art. 3º da Lei 6.360/76.

Ácido graxo destilado de vegetal, aditivo e
espessante.
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