
Características deste produto
PIRO é um combustível produzido para auxiliar na partida/ignição dos Fornos a lenha, principalmente os 
que utilizam cavacos de madeira nas indústrias cerâmicas.

Entre os seus principais benefícios, estão:
Ÿ Boa sustentação de fogo (maior do que diesel, querosene, gasolina e álcool);
Ÿ Baixo consumo;
Ÿ Baixo custo;
Ÿ Baixo risco de incêndio.

Campos de aplicação 
Fábricas de artefatos Cerâmicos.  Este produto não é indicado para uso em outros tipos de fornos à lenha, tais 
como pizzarias e cozinhas.

Modo de usar 
Espargir o produto sobre cavacos de madeira a serem lançados no interior do Forno e dar a partida/fogo, com 
uma estopa embebida neste produto.

Resultados esperados 
O PIRO sustentará a ignição por maior tempo, propiciando a ampliação do fogo para toda a área do forno, de 
modo facilitado.

Consumo estimado 
1,5 litro (em média) de produto para dar a partida em 1 m³ de madeira. 

Informações adicionais  (LEIA COM ATENÇÃO)
Ÿ Evite o contato direto com o produto sem proteção. Use luvas nitrílicas;
Ÿ Evite inalar o produto, embora ele não emita elevado teor de vapores à pressão atmosférica;
Ÿ PIRO deve ser manipulado por profissional fornista;
Ÿ Manipule este produto em ambiente aberto;
Ÿ Não lance o produto sobre o fogo já aceso, principalmente, não faça isso utilizando a embalagem original, 

para evitar riscos de explosão da embalagem;



Ÿ Não produza fogo próximo à embalagem, não utilize luz incandescente nem outras fontes de ignição 
para inspecionar o interior da embalagem;

Ÿ Produto não inflamável, que queima em contato com chamas;
Ÿ Não classificado com o perigoso;
Ÿ Seu uso requer proteção – leia a Fispq do produto.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Mistura de óleos minerais, ésteres, óleos vegetais e solventes alifáticos. PIRO é 
apresentado em embalagens de 50, 200 e 1.000 litros. 

Validade do produto: indeterminada, desde que mantido em local seco, ao abrigo da luz e do calor. 

Características físico-químicas

Cor

Densidade a 30°C

Odor

Castanho escuro

De 0,850 a 0,950 g/cm³

Característico

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua 
aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque 
não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a 
qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone  ou pelo e-mail (15) 3384 4006
plural@pluralquimica.com.br

Viscosidade a 30°C NA


