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FAMILIA
tratamento de águas

MISCÍVEL COM ÁGUA EM 
TODAS AS PROPORÇÕES 

EVITA A FORMAÇÃO DE 
INCRUSTAÇÕES CALCÉRIOS

Não é combustível nem 
tem solventes.

CIM SEQUE 20 
Anti calcário

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente incolor, 
constituído por agentes 
complexantes de cálcio e de 
magnésio normalmente existentes 
na água e responsáveis pelas 
incrustações.

     USO RECOMENDADO: 

CIM SEQUE 20 está recomendado 
como aditivo anti-calcário em 
máquinas de limpeza por jacto 
de água quente ou vapor ou na 
indústria hoteleira nas máquinas 
de lavar roupa ou loiça.
Utilizado com êxito nas águas das 
fontes para evitar os depósitos 
calcários.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

Adicionar no depósito de água 
u m a q u a n t i d a d e d e 
aproximadamente 3 l por m3 de 
água, dependendo do tipo de 
água a tratar.

Introduzir CIM SEQUE 20 sem 
diluição no depósito para anti-
calcário da máquina.     

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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We KNOW HOW

A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR

     PRECAUÇÕES: 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar 
lentes de contacto, retire-as, se 
tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 
um médico. Em caso de 
indisposição, consulte um 
médico.

     ARMAZENAGEM: 

Embalagem bem fechada

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto
     
     EMBALAGEM: 

20Kg
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