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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00736

FAMÍLIA
química professional

FÓRMULA ULTRA 
REVOLUCIONÁRIA - é a mais 
moderna formulação de 
removedores de cera de 
veículos em trânsito.

ALTA POLIVALÊNCIA – 
remove praticamente todo o 
tipo de cera que existe no 
mercado, com grande 
facilidade.

ULTRA RÁPIDO – grande 
velocidade de actuação.

DEIXA – completamente 
brilhante a superfície do 
automóvel após lavagem 
com shampoo (AUTOCIM 
SU). 

CIM 40 AB

     PROPRIEDADES: 

Líquido azul de baixa viscosidade, 
constituído por uma mistura de 
solventes de cadeia linear, 
tensioactivos e anti-corrosivos de 
alta qualidade 

     USO RECOMENDADO: 

Manutenção e limpeza 
automóvel

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Em primeiro lugar remover com 
água todas as areias e terras a fim 
de evitar riscos na pintura. Pulverizar 
o CIM 40 AB puro. Enxaguar com 
jacto de água quente a mistura 
(CERA + CIM 40 AB). Os poucos 
resíduos que ficarem, poderão ser 
r e m o v i d o s c o m u m p a n o 
embebido em CIM 40 AB puro. 
Lavar com os nossos shampoos 
AUTOCIM SU.

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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Super removedor de ceras de veículos em trânsito

     PRECAUÇÕES: 

Evitar o contacto com a pele e 
usar luvas no seu manuseamento. 
No caso de ingestão contactar o 
Centro de Informação 
Antivenenos (808 250 143)

     ARMAZENAGEM: 

Guardar as embalagens em local 
fresco e seco, bem fechadas, 
protegidas do calor e longe de 
chamas vivas

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

25 Kg  (Código de produto 00737)
181 Kg (Código de produto 00738)


