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PB AGEFIX E8
Descrição
O PB AGEFIX E8 é um adjuvante para fins agrícolas.

Outras Denominações
Óleo para pulverização agrícola.

Aplicações
Produto para fins agrícolas, emulsionável em água, classe de uso adjuvantes
de caldas.

Características Técnicas
Aparência
Cor ASTM, Máx.
Densidade Relativa, 20/4°C
Ponto de Fulgor, Mín.
Umidade
Viscosidade Cinemática, 40°C
DMSO Compostos Extraíveis, típico

—
—
g/cm³
°C
—
cSt
% peso

Líquido Límpido
0,5
0,83 – 0,8800
0,8300
150
Isento
10,00
,00 – 17,00
<2

As propriedades descritas acima têm apenas caráter informativo e podem ser alteradas sem prévio aviso. Caso
necessário, consultar a especificação vigente do produto ou entrar
entrar em contato com a Packblend Indústria e
Comércio.

Manuseio e Estocagem
O PB AGEFIX E8 não é inflamável, porém queima se envolvido pelo fogo, e
sendo combustível, deve ser protegido de fontes de ignição tais quais chamas
abertas, superfícies aquecidas, descargas elétricas etc.
Agentes extintores: Pó químico seco, dióxido de carbono, espuma ou água
nebulizada.
Para estocagem, recomenda-se
recomenda se o emprego de locais bem ventilados e de fácil
acesso.
O PB AGEFIX E 8 possui pressão de vapor extremamente baixa, sendo que
exposições prolongadas
ongadas ou repetitivas em atmosferas com altas concentrações
de seus vapores são improváveis. Nas condições normais de temperatura,
manuseio e estocagem recomendam-se
recomendam se o emprego de luvas de PVC. Todavia
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PB AGEFIX E8
quando aquecido, ou sob agitação, recomenda-se
recomenda se o uso de
d mascaras
apropriadas para vapores orgânicos, bem como o uso de luvas, avental e botas
de PVC além de óculos de segurança para manuseio do produto. Em caso de
contato acidental, agir da seguinte maneira:
- Olhos: lavar imediatamente com água em abundância por
p pelo menos
15 minutos.
- Pele: lavar as partes atingidas com grande quantidade de água e retirar
as vestes contaminadas.
- Ingestão: Não induzir ao vomito! Ministrar grandes quantidades de água
e procurar auxílio médico com urgência.
Para maiores informações
informações sobre segurança, solicite a Ficha de Segurança do
Produto.
O prazo de validade do PB AGEFIX E8 é de 2 anos, desde que mantido na
embalagem original e em condições adequadas.
Produto
Granel
PB AGEFIX E8
Sim

Tambor (200
L)
Sim

Embalagens
Contêiner (1000
L)
Sim

Bombona (20
L)
Sim

As sugestões de condições de uso dos nossos produtos são meramente indicativas. As informações
contidas nesta literatura representam o melhor de nosso conhecimento em um dado momento. Todavia, a
Energis 8 Agroquimica coloca-se
se a disposição para complementar as informações através de consulta
direta.

ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA.
R. Dr. Ulisses Guimarães, 909
Loteamento Industrial - Mauá - SP
CEP 09372-050
050 | CNPJ 03.805.416/0005-07
03.805.416/0005
(11) 2149-8900
8900 | comercial@energis8brasil.com

Data: 9 de maio de 2019
Página 2 de 2
www.energis8brasil.com

