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FAMILIA
tratamento de águas

O C I M 8 0 0 6 é u m a 
combinação de agentes 
dispersantes e inibidores de 
incrustações. DISPERSA a 
acumulação de incrustações, 
lama, óleo, limos e outros 
materiais contaminantes. LIMPA 
os sistemas de água industrial 
em linha.

O CIM 8006 irá fornecer 
alguma proteção contra a 
corrosão para os sistemas de 
arrefecimento de água, 
caldeiras e outros sistemas de 
água. Dado que uma parte do 
produto destila, ele também 
AJUDA A PROTEGER  as linhas 
de retorno de condensado da 
corrosão quando é utilizado no 
tratamento de água de 
caldeira. Reduz os requisitos de 
limpeza e o tempo de 
inatividade das operações.

CBL 8006    
Dispersante e inibidor de incrustações

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente amarelado.

     USO RECOMENDADO: 

O CIM 8006 é utilizado para retirar 
depósitos velhos de incrustações, 
lama, óleo, lodo, e outros materiais 
de incrustação e para prevenir a 
formação de novos depósitos não 
microbiológicos. É recomendado 
para uso em caldeiras, sistemas de 
arrefecimento de água, lavadores 
de ar, sistemas secundários de 
recuperação de petróleo e outros 
sistemas industriais de água. 

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

O nível de dosagem específica do 
CBL 8006 irá variar consoante as 
condições de operação do sistema 
e características dos depósitos.
O CBL 8006, pode ser utilizado na sua 
forma original, e deve ser doseado 
no sistema com agitação máxima 
para que seja uniformemente 
distribuído.
O r e p r e s e n t a n t e d a C I M A I 
proporcionará informações mais 
detalhadas para o uso do CBL 8006, 
de acordo com as necessidades 
específicas de cada Cliente.

As informações contidas neste 
documento são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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We KNOW HOW

A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR

     PRECAUÇÕES: 

EM CASO DE INGESTÃO: 
enxaguar a boca. Não provocar 
o vómito.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
A PELE (ou o cabelo): retirar 
imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele 
com água/tomar um duche.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar 
lentes de contacto, retire-as, se 
tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar.
No caso de ingestão contacte 
imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
(800 250 250) ou um médico

     ARMAZENAGEM: 

Manter sempre as embalagens bem 
fechadas.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto
     
     EMBALAGEM: 

22 Kg (Código de produto 01367)
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