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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00761 

FAMÍLIA
desincrustantes

R E M O V E - F a c i l m e n t e 
incrustações de carbonatos, 
silicatos, sulfatos, óxidos de 
ferro etc.

MISCIVEL - Com água em 
todas as proporções.

NÃO ATACA - Plásticos.

CONTEM IN IB IDORES DE 
CORROSÃO - Para que a 
operação de desincrustação 
á c i d a n ã o a t a q u e a s 
superfícies metálicas.

ISENTO - De espuma.

F Á C I L R E M O Ç Ã O - P o r 
enxaguamento.

DESCALCIM  LF
     PROPRIEDADES: 

Liquido incolor transparente, 
baixa viscosidade, constituído por 
ácidos orgânicos e inorgânicos, 
agentes sequestrantes e inibidores 
de corrosão.

     USO RECOMENDADO: 

Desincrustações de sais de cálcio, 
magnésio, sílica, etc., em 
equipamentos térmicos, 
caldeiras, sistemas de 
refrigeração, destiladores, 
permutadores de calor, 
serpentinas, radiadores, etc.. Não 
é adequado para remoção de 
óxidos de ferro.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Usar puro ou diluído até 4 partes de 
água, deixar circular de 1 a 6 h, até que 
sejam removidas todas as incrustações. 
Enxaguar com água em abundância.

      PRECAUÇÕES: 

Usar luvas, se o produto entrar em 

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 químico

contacto com a pele, lavar com 
água e sabão. Não uti l izar no 
alumínio anodizado. Usar recipientes 
de plástico para fazer as diluições, 
não adicionar ao DESCALCIM LF 
qualquer outro tipo de produto. No 
caso de ingestão contactar o Centro 
de Informação Antivenenos (800 250 
250)

     ARMAZENAGEM: 

Manter em locais ventilados. Manter 
os recipientes bem fechados

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

20lt/22 Kg (Código de produto 00762)


