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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes
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SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00510

FAMÍLIA
desengordurantes

ELIMINA- Sujidades de 
origem orgânica ou 
inorgânica, dedadas, riscos 
ou outro tipo de manchas 
nas caixas das baterias.

Contém compostos 
sequestrantes que evitam a 
formação de depósitos 
calcários que são causa do 
aparecimento de manchas 
brancas no equipamento. 
Os tensioactivos são 
biodegradáveis e de alto 
poder de 
desengorduramento. 
Contém compostos 
anticorrosivos que evitam a 
corrosão de peças metálicas 
principalmente de origem 
ferrosa. 

ALCALINO - Actua sobre 
diferentes tipos de sujidade, 
desagregando-a e 
modificando-a 
quimicamente. 

NÂO ATACA – materiais 
plásticos

CIM BS TD

     PROPRIEDADES: 

Líquido amarelado, baixa 
viscosidade e odor característico, 
constituído por agentes alcalinos, 
compostos sequestrastes, 
tensioactivos de espuma 
controlada, aditivos anticorrosivos 
para metais ferrosos (Isento de 
solventes).

     USO RECOMENDADO: 

Lavagem de baterias em 
Máquinas Automáticas para 
Águas Duras e Semiduras ou 
Doces

     MODO DE APLICAÇÃO: 

È utilizado em túneis de lavagem 
com doseamento automático ou 
manualmente. A concentração 
varia entre 4 a 6 g/l, dependendo 
da dureza da água e do tipo de 
sujidade. A temperatura ideal para 
o máximo rendimento é de 45 a 60 
ºCAs 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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Desengordurante para a lavagem de baterias em Máquinas 
Automáticas com águas de todo o tipo de dureza.

     PRECAUÇÕES: 

Usar luvas, no caso de contacto 
com a pele ou olhos, lavar com 
água em abundância. No caso 
de ingestão contactar o Centro 
de Informação Antivenenos (800 
250 250)

     ARMAZENAGEM: 

Em locais ventilados, nunca juntar 
a produtos ácidos.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar Ficha dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

22 Kg (Código de produto 00511)


