We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

CIM DFS

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00430
FAMÍLIA
desinfectantes
REMOVE - Incrustações
calcárias e ferrosas.
DESTROI TOTALMENTE Microorganismos como
Escherichia coli,
Staphylococcus aureus,
Salmonella Typhi e
pseudomonas.
LIMPA E DESINFETA - Com
eficácia, com elevado
poder penetrante e
dispersante.
MISCIVEL - Com água em
todas as proporções.
VALIDADE: 1 ano

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 - Desinfetante
PROPRIEDADES:

contacto com a pele, caso
aconteça, lavar as zonas
Líquido transparente, verde,
atingidas com água e sabão,
aroma a pinheiro, baixa
recomenda-se o uso de luvas.
viscosidade, constituído por
Usar em locais ventilados, na
detergentes, ácidos,
preparação das soluções, usar
desinfectantes, e odorizantes.
recipientes de plástico. Nunca
misturar outro tipo de produtos
USO RECOMENDADO:
com CIM DFS. Com lixívia, liberta
gases tóxicos. Não deve ser
Especialmente desenvolvido para aquecido. Em compartimentos
desinfeção, remoção de
fechados e no seu estado puro, a
gorduras e incrustações calcárias sua concentração no ar não
e ferrosas em balneários,
deve exceder os 50 ppm. No caso
bancadas, pavimentos de
de ingestão contactar o Centro
mercados, depósitos de água
de Informação Antivenenos (808
potável, piscinas, etc...
250 143)

MODO DE APLICAÇÃO:

ARMAZENAGEM:

Para desinfeção e lavagem usar
por pulverização, escova ou
imersão, puro ou diluído, até 100
partes de água, consoante o tipo e
grau de sujidade a remover.
Na remoção de incrustações
calcárias e ferrosas, utilizar CIM DFS
puro ou diluído de 1:1 a 1:3 com
água - espalhar a solução na
superfície, esfregar com escova as
zonas de maior sujidade. Deixar
actuar 5 a 10 min. e enxaguar com
água limpa.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens bem
fechadas, em locais frescos e fora
do alcance das crianças

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar Ficha dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:
5 Kg (Código de produto 00433),
10Kg (Código de produto 00434)
20 Kg (Código de produot 00435)
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