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We KNOW HOW

A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR
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CODIGO DE PRODUTO
02686

FAMILIA
tratamento de águas

O CIM DEFOAM ORG é uma 
ANTI ESPUMA ORGÂNICO,  
LIVRE DE SILICONE OU 
ÓLEOS MINERAIS. Ao 
contrário dos tradicionais 
agentes anti-espumantes, o 
principio activo do CIM 
DEFOAM ORG garante 
EXCELENTE DESEMPENHO 
excelente desempenho 
num intervalo grande pH 
(2-12). Este produto é 
também isento de 
nonilfenois, estável a 
temperaturas até os 100ºC 
e exibe também boa 
estabilidade na presença 
de electrólitos.

CIM DEFOAM ORG    
Anti espuma orgânico isento silicone e miscível em água

     PROPRIEDADES: 

Líquido de baixa viscosidade, 
leitoso amarelado

     USO RECOMENDADO: 

O CIM DEFOAM ORG pode ser 
utilizado para controlo de 
espuma a baixas dosagens 
(0,1-0,3 %), nos seguintes 
campos de aplicação: ETAR 
Institucionais e ETARI  na 
Industria em geral, com 
destaque para a têxtil, 
curtumes, pasta e papel, 
metalomecânica, alimentar , 
etc… 

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

Trata-se de uma emulsão 
pronta a utilizar, não sendo 
necessária qualquer pré-
diluição

     PRECAUÇÕES: 

Evitar o contacto com a pele e 
olhos. Seguir as normas de 

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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higiene industrial. Em caso de 
ingestão contactar o Centro 
Antivenenos (808 250 
143).Para informações mais 
detalhadas consultar a nossa 
Ficha de Segurança.

     ARMAZENAGEM: 

O CIM DEFOAM ORG deve ser 
armazenado a temperaturas 
entre 0 °C e 50 °C. Em 
armazenamento prolongado, 
este produto pode necessitar 
de agitação e/ou 
recirculação.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Este produto não está 
classificado como perigoso
     
     EMBALAGEM: 

20lt/20 kg


