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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00754

FAMÍLIA
desincrustantes 

REMOÇÃO RÁPIDA - De 
resíduos de incrustações 
de cimento, calcário, 
silicatos ou óxidos.

NÃO DANIFICA PINTURAS - 
Ou superfícies metálicas.

MISCÍVEL COM ÁGUA - Em 
todas as proporções, 
p e r m i t i n d o o 
a r r a s t a m e n t o d o s 
produtos dissolvidos por 
jacto de água.

NÃO É INFLAMÁVEL

CIMECIM SU

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, amarelado, 
baixa viscosidade, odor 
característico, constituído por 
ácidos orgânicos e inorgânicos, 
sequestrantes, detergentes e 
inibidores de corrosão.

     USO RECOMENDADO: 

Em instalações, equipamentos e 
veículos de transporte da Indústria 
de cimento. Limpeza de edifícios 
em fase de acabamento, de 
cofragens, condutas, ou outros 
casos em que se pretenda a 
remoção rápida e eficaz de sais, 
calcários, silicatos, óxidos, etc..

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Aplicar puro ou diluído até 5 partes 
de água, por meio de escova, 
esfregão ou por imersão. Deixar 
actuar 5 min. Lavar com jacto de 
água. Utilizar recipiente de plástico.

As informações contidas neste 
catálogo 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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Desincrustante químico concentrado 

     PRECAUÇÕES: 

Evitar o contacto com a pele e 
olhos, usar luvas e óculos, se tal 
acontecer, lavar com água e 
sabão. No caso de ingestão 
c o n t a c t a r o C e n t r o d e 
Informação Antivenenos (808 250 
143)

     ARMAZENAGEM: 

Manter as embalagens bem 
fechadas, a temperaturas 
inferiores a 10 0C o produto pode 
turvar.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

6 Kg/5 Lt (Código de produto 00756)
22 Kg/ 20 Lt (Código de produto 
00757) 


