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DESCRIÇÃO

Para acender ou aquecer em diversas necessidades, sem uso de pavios
ou chumaços.
• Para acender: lareiras, churrasqueiras.
• Para aquecer: réchauds, fondue e espiriteiras.

PRECAUÇÕES

Álcool etílico, espessante, neutralizante, desnaturante, água
desminelarizada. O produto contém como desnaturante: BENZOATO
DE DENATÔNIO.
• Coloque aproximadamente 90 ml do produto no fundo da
churrasqueira, coloque fogo e cerque com carvão até cobrir a chama,
assim a brasa se formará rapidamente. Obs.: Nunca coloque o produto
sobre o carvão, pois não terá o efeito desejado.
• Para uso em aquecimento de fondue ou espiriteiras, colocar
aproximadamente 50 ml do produto no fundo do reservatório, acender
somente após a embalagem fechada e longe do foco do fogo.
NÃO UTILIZE O GEL em superfícies sensíveis ao álcool como: superfícies
pintadas, enceradas ou envernizadas. MANTER FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO INGERIR. EVITE INALAÇÃO,
ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E CONTATO COM A PELE. Em caso
de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em
abundância. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em
caso de ingestão não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro
de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Nunca dar nada por
via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem
original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros ﬁns. Mantenha o
recipiente fechado em local ventilado. INFLAMÁVEL! Manter afastado do
fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo.

APRESENTAÇÃO • EMBALAGEM

• Aparência: Gel incolor
• Odor: Característico
• Ph: 6,50 a 7,50
• Solubilidade em Água: 100%
• Densidade (g/cm3): 0,855 a 0,865

VALIDADE

DILUIÇÃO • MODO DE USO

COMPOSIÇÃO

DADOS FÍSICOQUÍMICOS

Agicook Álcool Gel Acendedor é muito versátil, podendo ser usado
para acender ou aquecer em diversas necessidades sem o uso de pavios
ou chumaços. Econômico, não explode, não derrama e rende até 8 (oito)
vezes mais do que o álcool gel convencional.

INDICAÇÃO

AGICOOK
ÁLCOOL GEL ACENDEDOR
80º INPM

• Caixa com 12 frascos
de 500 ml
• Caixa com
4 galões de 5 Kg
• Barricas de 10 Kg
• Barricas de 13 kg

• VÁLIDO POR 24 MESES,
a partir da data de
fabricação.

PRODUTO NOTIFICADO
NA ANVISA
Em caso de dúvidas na utilização
do produto, entre em contato com
nosso Departamento Técnico:
tecnico@archote.ind.br
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

