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Limpeza, desincrustação de filtros de piscinas, equipamentos de
ordenha e tanques de leite.
Limpeza de tanques de leite:

PROPRIEDADES:
FAMÍLIA
desinfetantes
EFICAZ DESINCRUSTANTE
ÁCIDO - para a limpeza,
desincrustação de filtros de
areia, de material de
ordenha e de
armazenamento.
ELIMINA – incrustações
calcarias e a formação da
pedra de leite.

Líquido transparente e incolor de baixa
viscosidade, constituído por uma
mistura de ácidos minerais e orgânicos.

USO RECOMENDADO:
Especialmente formulado para limpeza
e desincrustação de filtros de areia,
equipamentos de ordenha, tanques de
leite, maqunas de lavagem de
untesílios, equipamentos santiários e
arrastadeiras. Não deve ser utilizado
em alumínio, ligas ou galvanizados.
Utiliza-se em alternância com um
alcalino como por ex: CIM 80.

MODO DE APLICAÇÃO:

Limpeza anual do filtro: A limpeza faz-se
do seguinte modo: Esvaziar totalmente a
água do interior do filtro. Abrir o filtro pela
parte superior e deitar nele uma solução
CIM LACT (1lt de produto / 10lt de água)
certificando-se, se possível, que esta
solução fica a cobrir a carga filtrante.
Deixar o produto em reação
aproximadamente durante cerca de 8
horas. Fechar o filtro, e a seguir, fazer uma
lavagem intensa
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PRECAUÇÕES:
Conservar fora do alcance das
crianças. Provoca graves queimaduras.
Usar luvas, óculos de protecção e
máscara no seu manuseamento. Não
misturar com outros produtos. No caso
de entrar em contacto com a pele ou
os olhos, lavar imediatamente com
água em abundância. No caso de
ingestão contactar o Centro de
Informação Antivenenos (800 250 250).

ARMAZENAGEM:

O CIM LACT utiliza-se a quente ou frio
(aprox. 50 °C) diluído de 1 a 10 % durante
15 min.

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.

Utiliza-se o CIM LACT em alternância com
um alcalino clorado, depois de vazado o
tanque de 2 em 2 dias.

Em locais abrigados e a temperatura
não deve ser inferior a -10 °C.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar Ficha dados de Segurança do
Produto.

EMBALAGEM:
20 Kg /20 Lt (Código de produto 01706)

Limpeza de instalações de ordenha:
Utiliza-se o CIM LACT após a ordenha da
tarde. Na ordenha da manhã, utiliza-se
CIM 80 a 1 %.
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