
 

 

BOLETIM TÉCNICO 

LIXA LÍQUIDA 

LIXA LÍQUIDA ALABASTINE substitui a lixa convencional, com a vantagem de não gerar pó, 

tornando o processo de preparação muito mais limpo, rápido e prático. Sua fórmula abrasiva limpa 

e remove o brilho das superfícies de madeira e metal envernizadas ou pintadas, de forma eficaz, 

preparando-as para receber uma nova pintura. 

Embalagem disponível: 

• Frasco de 500 mL 

BENEFÍCIOS 

• Pronto para uso, não precisa diluir 

• Não produz pó 

• Ação rápida 

• Pode ser aplicado em superfícies verticais 

INDICAÇÃO DE USO 

Indicado para limpeza e fosqueamento de superfícies de madeira pintada ou envernizada e metal 

pintado, antes de receber nova pintura. Não é indicado para madeiras e metais sem pintura ou 

envernizamento prévio ou para lixamento de irregularidades. 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

Água, abrasivo mineral, etileno glicol, surfactante não-iônico e espessante. Substâncias que 

contribuem para o perigo: etileno glicol. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

• Sólidos/Peso: 43,0 % 

• Peso Específico: 1,360 g/cm3 

• VOC (compostos orgânicos voláteis): 35 g/L  

• pH (puro):11,0 – 11,5 
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

• Caso o esmalte ou verniz estejam com partes soltas ou rachadas, remova-as antes de aplicar o 

produto. Para remover completamente o esmalte ou verniz antigo, utilize o Gel Removedor 

Alabastine. 

DADOS DE APLICAÇÃO 

 

 

Modo de usar  

1. Agite bem antes de usar. 

2. Aplique o produto com uma esponja ou pano previamente umedecidos, fazendo 

movimentos firmes e circulares. 

3. Certifique-se de que toda a área esteja perfeitamente coberta pelo produto. 

4. Deixe agir por no máximo 2 minutos. Não deixe o produto secar. 

5. Remova todo o resíduo com um pano úmido. 

6. Deixe secar bem antes de realizar a nova pintura ou envernizamento. 

 

 

 

Você sabe o que é VOC e porque avaliamos? 

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições 

normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas 

quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio 

presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar 

irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das 

tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o 

nível de VOC de seus produtos.  

.  

RENDIMENTO 

Variável conforme superfície aplicada. 
 

APLICAÇÃO 

Pano ou esponja. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

Prazo de validade:  

24 meses após a data de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente 

e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergências médicas (24 horas) CEATOX - Centro de 

Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10. 

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode 

ser obtida no site www.alabastine.com.br 


