
 

Kleenkote DT 4 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO Kleenkote DT 4 é um revestimento semi-permanente utilizado como agente 
liberador de vidros em moldes, anéis, placas e equipamentos relacionados a 
fabricação de recipientes de vidro. É fornecido em frascos de aerosol de fácil 
utilização, sendo aplicado sem a necessidade de equipamentos adicionais. 
Kleenkote DT  4  não contém clorofluorcarbonetos (CFC) ou  solventes a base 
de cloro, que são prejudiciais ao meio ambiente. Kleenkote DT 4 deposita uma 
suave, uniforme e fina camada aderente de grafite na superfície do molde, 
permitindo uma excelente aplicação e soltura, evitando problemas com a 
inicialização do processo. 

 

VANTAGENS PRÉ-REVESTIMENTO AEROSOL INFLAMÁVEL 
APLICAR A TEMPERATURA AMBIENTE  

                                       SECAGEM RÁPIDA  
INICIALIZAÇÃO / MUDANÇA DE OPERAÇÃO LIVRE DE LIMPEZA 
REVESTIMENTO SUAVE E UNIFORME GERANDO UMA SUPERFÍCIE BRILHANTE 

 

MANUSEIO & 
PRECAUÇÕES Consulte a Ficha de Segurança (FISPQ) do Kleenkote DT 4 

 

VIDA UTIL 12 meses em recipiente fechado a temperatura ambiente 
 
 
 

 

 

PROPRIEDADES 
TÍPICAS 

 

 

                       Aparência 

 

 

Liquido Preto 

                          Odor Odor Químico 

                Densidade a 25°C  
               *por galão 

6,0 

 
 

         Ponto de Fulgor 
 

Abaixo de -18°C (lata de aerosol) 
           Vaso Fechado (ASTM D-56)  

 
 

                   Peso Líquido 

 

340 gramas 

 
 

DOT nome correto para envio 

 

Aerosol, Inflamável, 2.1, UN 1950 

KLEENKOTE DT 4 
 
Este lubrificante utilizado  conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular. 
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do 
seu representante comercial local.  
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 P  R  O  C  E  D  I  M  E  N  T  O       D  E        A  P  L  I  C  A  Ç  Ã  O 
 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Limpar e desengraxar a superfície 

Óleo, ferrugem, graxa, partículas soltas ou outros materiais dever ser completamente removidos 
de todas as superfícies a serem revestidas. É recomendado que todas as superfícies sejam 
desengraxadas e jateadas antes da aplicação do produto. Evitar marcas de dedos e 
contaminações posteriores a limpeza da superfície a ser revestida. 

 

AGITAR 
 Agitar a lata de aerosol para uniformizar o produto 

O conteúdo do aerosol pode decantar e se agrupar no fundo da lata. A lata deve ser 
realmente agitada antes da utilização para que haja a uniformização da mistura presente no 
interior do frasco. 

 

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO 
Segure a lata de 20 a 25 centímetros da superfície 
Aplique uma camada fina e uniforme 
Permita secar por um bom tempo 
Aplique duas ou três camadas do produto 

A ponta de pulverização do Kleenkote DT 4 possui patente especialmente desenvolvida para 
garantir e otimizar a pulverização correta do produto. Uma vez aberto, o spray irá pulverizar,a cada 
demão, a quantidade suficiente no molde. A velocidade de aplicação irá ditar a espessura do 
revestimento de cada demão aplicada no molde do equipamento. Para evitar que o produto seja 
aplicado em excesso, aplique o produto a uma distancia aproximada de 20 a 25 centímetro da 
superfície a ser aplicada. Aplique uma camada fina e uniforme aguardando alguns minutos para 
secagem. Aplique uma ou duas camadas finas e uniformes da mesma maneira. Nós 
recomendamos que a camada aplicada possua de 1 a 2 milímetros. Para garantir a espessura 
correta do revestimento, um medidor de espessura Biddle para medir revestimentos não 
magnéticos em superfícies ferrosas poderá ser usado. 

CURA 
Mínimo de 250°C [482°F] por no mínimo 20 minutos 

Se uma unidade de aquecimento por fogo a gás for usado, garanta que as chamas não atinjam 
as superfícies revestidas. Limpe as cavidades levemente com panos macios ou cotonetes para 
remover a aparência opaca e remover as partículas de grafite. A superfície revestida do molde 
deve aparentar um acabamento de semi-brilho ou acetinado. Molde revestido e curado pode ser 
instalado no maquinário ou armazenado para uso futuro. 
 

P E R I G O ! 
  
A embalagem do Kleenkote DT 4 não deve ser exposta a temperaturas acima de 49°C [120°F]. 

O armazenamento deve ser feito em ambiente arejado distante de fontes de calor.Aplicação do 
produto deverá ser realizada em ambiente com sistema de exaustão ou em áreas muito bem 
ventiladas para que as nuvens de solventes possam ser direcionadas para fora do ambiente de 
trabalho. 
 

 
Os dados e formulações sugeridas neste boletim são baseadas em informações consideradas confiáveis e são oferecidos exclusivamente para investigação, avaliação e 
verificação dos resultados. Os produtos são vendidos com o entendimento de que os compradores irão fazer seus próprios testes para determinar a adequação destes produtos 
para o uso particular. Nós não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer dano a pessoa ou propriedade decorrente ou incidente ao uso de nossos produtos. 
Declarações sobre o uso de produtos não devem ser interpretadas como recomendar a violação de qualquer patente, e não se responsabiliza por violação decorrente de tal uso 
é assumido.  
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