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Págin a en bl anco in tenc ional mente.

1. Nome do Produto 
AceThin 
 
2. Fabricante 
WOOD KOTE PRODUCTS INC 
8000 NE 14th Pl (97211) 
PO Box 17192 
Portland OR 97217 
Tel: (800) 843-7666 (USA & 
Canada) 
Tel: (503) 285-8371 
Fax: (503) 285-8374 
info@woodkote.com 
www.woodkote.com 
 
3. Descrição do Produto 
USO BÁSICO 
AceThin é destinado unicamente ao 
uso profissional. É um solvente 
agressivo de uso geral para diluir a 
viscosidade das lacas à base de 
nitrocelulose, corantes à base de 
acetona e poliuretanos à base de 
solvente, da Wood Kote. É 
recomendado como um substituto 
para LaqThin-T99A (diluente para 
laca) e PolySolvent (aguarrás mineral) 
onde os regulamentos exigem diluição 
com solvente isento de COV. AceThin 
dissolve lacas secas e portanto é 
recomendado para limpeza geral de 
ferramentas de aplicação. AceThin é 
reconhecido pela US Environmental 
Protection Agency (EPA) como isento 
de Composto Orgânico Volátil (COV), 
conforme descrito nas normas para 
revestimentos de Architectural and 
Industrial Maintenance (AIM) (em vigor 
desde 13/09/99). 
 
VANTAGENS 
• Formulação consistente 
• Grande variedade de usos 
• Econômico 
• Isento de COV 
 
COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES 
AceThin é feito a partir de acetona. 
 
TIPOS 
AceThin é fabricado em uma única 
formulação. 
 

TAMANHOS 
AceThin é vendido em recipientes 
metálicos de 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) 
and 55-Gal (208,5 L). 
 
4. Ficha Técnica 
PROPRIEDADES FÍSICAS 
Ver Tabela 1 
 
5. Modo de Usar 
Usar AceThin como diluente onde os 
regulamentos requeiram um 
solvente isento de COV. Sob 
condições normais, a quantidade de 
AceThin não deve exceder 10% do 
produto não-diluído. 
 
PRECAUÇÕES 
AceThin é extremamente inflamável. 
Portanto, certificar-se que as 
condições no local permitam 
ventilação adequada e não ofereçam 
nenhum risco de incêndio ou outros 
riscos para a saúde. Este produto 
deve ser usado somente por 
profissionais treinados que tenham 
lido e compreendido esta 
informação. Antes do uso de 
qualquer produto químico, ler o seu 
rótulo e os Dados de Segurança do 
Material (MSDS). 
 
LIMPEZA 
Se o produto derramar, limpar as 
superfícies com um pano 
absorvente. Qualquer pano 
contendo AceThin deve ser deixado 
desdobrado para secar em ambiente 
aberto antes de ser descartado. 
 
6. Disponibilidade & Custo 
DISPONIBILIDADE 
AceThin está disponível através de 
varejistas autorizados da Wood Kote 
ou diretamente do fabricante. Uma 
lista de distribuidores se encontra 
disponível com o fabricante e pode 
ser encontrada no seu site na 
internet. 
 
CUSTO 
Informações sobre custo estão 
disponíveis através dos varejistas 
autorizados Wood Kote ou através 
do fabricante. 
 
7. Garantia 
AceThin é vendido sem garantia 
exceto a de que o produto é 
fabricado dentro das especificações 
fornecidas neste documento. A não 
ser que a Wood Kote garanta por 

escrito produtos específicos em um 
determinado projeto, a 
responsabilidade da Wood Kote se 
limita ao reembolso do custo do 
produto. Segundo o entendimento 
da Wood Kote, a informação aqui 
fornecida é precisa, ou foi obtida de 
fontes que a Wood Kote considera 
precisas. A Wood Kote Products Inc 
não assume qualquer 
responsabilidade legal sobre o uso 
desta informação ou sobre a 
confiança nela depositada. 
 
8. Manutenção 
ARMAZENAMENTO 
Manter nos recipientes originais 
hermeticamente fechados quando 
não estiverem em uso, longe de luz 
direta, e em temperaturas entre 32-
110ºF (0-43ºC). 
 
DESCARTE 
Somente descartar de acordo os 
regulamentos municipais, estaduais 
e federais. 
 
9. Serviços Técnicos 
Informações adicionais estão 
disponíveis diretamente com o 
fabricante ou no seu site. 
 
10. Sistemas de Arquivamento
• Catálogo de produtos Wood Kote
• Informações adicionais dos 

produtos estão disponíveis com 
o fabricante 

• www.woodkote.com 

A
ceThin 

 

SO

 

Propiedades físicas - cuadro 1 
 

Mfr No APARÊNCIA COV gm/L PONTO DE IGNIÇÃO

4940 TRANSPARENTE 
BRANCO Isento 1ºF (-17,2ºC) 

 



Wood Kote, Lite-N-Up, WoodPerfect, WoodBuddy, W-F-C, SprayLaq, KatLaq, Trans Kote, Jel'd Stain, Liqwid Stain, Dye Stain, Glaze Kote, BrushLaq, Jel'd Poly Kote, Ultra 
Poly Kote, Flagship, FloorEver, Clear and Clean, X-Link-R, MacroTint & MiniTint, Korrect-O, Perfecto-O, LaqFlat, PolyFlat, LaqAdd, LaqThin, WashThin, AceThin, 
PolySolvent, Sta-Wax, Lin Soap, C-U-2 são marcas registradas ou nomes comerciais da Wood Kote Products Inc. 
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Esta página foi intencionalmente deixada em branco. 


