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BOLETIM TÉCNICO 

PRODUTO: Long Life T-5                                                                                                                                                   CÓDIGO: 9041        

CARACTERÍSTICAS: Produto T-5 Long Life é um protetor concentrado, que contém inibidores para proteção do sistema de 
arrefecimento, inibe a formação de corrosão, cavitação e incrustações. 

APLICAÇÃO: Em sistemas de arrefecimento – Radiador de veículos.  

MODO DE USAR: Diluir 40% do produto em 60% de água, de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Repita a 
operação a cada 30.000 km ou 12 meses (o que ocorrer primeiro). 

RECOMENDAÇÕES: fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite Inalação ou aspiração, contato com os olhos e o 

contato com a 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. 

Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em Caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local. Arejado e 

consulte imediatamente o centro de intoxicações o médico levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem 

original. Não Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e superfícies aquecida. Mantenha o 

recipiente fechado em lugar ventilado.  Telefone de emergência - DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722-6001. 

 
ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens 

sempre fechadas. 

VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação. 

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS: 

ASPECTO VISUAL DENSIDADE A20 
°C (g/ml) 

pH (tq) ENSAIO DE CORROSÃO COR ODOR 

LIQUIDO 
LIMPIDO 

1.000 – 1.020 7,5 – 11,5 ATENDE A NORMA NBR 13705 ROSA SUAVE CARACTERÍSTICO 

 

DADOS CADASTRAIS: 

CÓDIGO EMBALAGEM VOLUME COD. BARRAS IND. COD. BARRA CAIXA CLASSIF. FISCAL 

RQ9041-12 FRASCO 12X1 LT 7898173501881 17898173501888 
 

3824.99.41 

RQ9041-24 FRASCO 24X1 LT 7898173501881 27898173501885 
 

3824.99.41 

RQ9041-05 BOMBONA 01X5LT 7898173507470 
 

 3824.99.41 

RQ9041-20 BOMBONA 01X20LT 7898173507487 
 

 3824.99.41 

RQ9041-50 BOMBONA 01X50LT 7898173507494 
 

 3824.99.41 

 

 


