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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00473

FAMÍLIA
desinfectantes

Exibe um FORTE PODER 
DESINCRUSTANTE para eliminar 
restos calcários procedente 
das águas de enxaguar e das 
lavagens alcalinas.

O CIM FOAM ACID exibe 
FORTE PODER desincrustante, 
mas também DE MOLHAGEM E 
DE LAVAGEM em virtude de ter 
uma alta concentração de 
tensioativos. O CIM FOAM 
ACID NÃO ATACA NENHUM 
TIPO DE METAL e exibe 
características anti-corrosivas. 

O CIM FOAM ACID pode ser 
usado em águas duras.

CIM FOAM ACID

     PROPRIEDADES: 

Líquido amarelado 

     USO RECOMENDADO: 

O CIM FOAM ACID é uma 
espuma indicada para lavagem 
de máquinas, instalações, 
superfícies, etc., na indústria 
alimentar.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Deve utilizar-se em máquinas de 
projecção de espuma numa 
dosagem de 2 a 4 %. 

     PRECAUÇÕES: 

A sua manipulação requer as 
precauções normais de um 
produto ácido. Em caso de 
contacto com pele ou olhos lavar 
de imediato com água em 
abundância e tratar a zona 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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Espuma ácida desincrustante

afectada com uma solução de 
bicarbonato de sódio. Nunca 
misturar com outro produto e usar 
sempre a embalagem de origem.

     ARMAZENAGEM: 

Armazenar em locais frescos com 
temperaturas superiores a 5 °C, 
sempre bem fechado.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar Ficha dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

20 Kg (Código de produto 01712)
30 Kg (Código de produto 00474)


