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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes
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CÓDIGO DE PRODUTO
00644

FAMÍLIA
química professional

LUBRIFICA E 
IMPERMAEBILIZA – Da 
humidade e de outros 
tipos de gases corrosivos.

NÃO É TÓXICO – Pode 
utilizar-se em 
equipamentos de 
preparação de alimentos.

EFICAZ – Como protector 
e anti-aderente até 
temperaturas de 190 ºC 
após volatilização do 
solvente.

PROTEGE E LUBRIFICA – 
Metais, couro, a borracha 
e o plástico, madeira, etc.

ANTI-ADERENTE – Evita as 
acumulações de resíduos 
de ceras, tintas e 
adesivos, grudes, colas, 
etc.

CIM 410

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, baixa 
viscosidade, incolor, constituído 
por derivados de óleos 
parafínicos, solventes voláteis 
estabilizados, isento de 
aromáticos e clorados.

     USO RECOMENDADO: 

Especialmente formulado para 
utilizar nas indústrias de 
fabricação de baterias, plásticos, 
embalagens, calçado, têxtil 
como lubrificante, anti-aderente 
ou impermeabilizante da 
humidade

     MODO DE APLICAÇÃO: 

As superfícies a proteger devem 
estar limpas de pó ou outros 
resíduos. Pulverizar as superfícies as 
superfícies a uma distância de 10 a 
20 cm da zona pretendida, retirar 
excessos com um pano.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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Proteção antiaderente para bornes de baterias. 

     PRECAUÇÕES: 

Usar em locais ventilados, longe 
de chamas vivas.

     ARMAZENAGEM: 

Longe de chamas vivas.
Armazenar em locais ventilados e 
sempre com as embalagens bem 
fechadas.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

15 Kg (Código de produto 00645)


