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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00746

FAMÍLIA
desengordurantes solventes

EFICIENTE remove óleos 
minerais e gorduras de 
superfícies metálicas, etc.

Excelente na limpeza de 
m o t o r e s e s e u s 
componentes, peças, etc.

Secagem rápida

Não deixa resíduos
ECONÓMICO pode ser 
aplicado diluído até 3 
partes em água.

ECO SOLVECIM

     PROPRIEDADES: 

Líquido avermelhado com 
aroma a limão, constituído por 
óleos naturais e extractos 
vegetais, agentes 
emulsionantes biodegradáveis 
e tensioativos biodegradáveis

     USO RECOMENDADO: 

Especialmente formulado para 
limpeza de motores, peças 
chassis, fossas de lubrificação, 
em Fábricas, Oficinas, Estações 
de serviço, etc...

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Usar puro ou diluído em água 
até 1:3. Aplicar pulverizado e 
frio, deixar actuar até 5 
minutos e lavar com jacto de 
água fria, de preferência, 
pressurizada. A concentração 
do ECO SOLVECIM depende 
da sujidade a remover. No caso 
da lavagem de motores, só 
deverá ser efectuado com o 
motor frio.

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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Solvente ecológico, Multifuncional, Emulsionável com água

    PRECAUÇÕES: 

U t i l i z a r c o m v e n t i l a ç ã o 
adequada, evitar o contacto 
com a pele e usar luvas 
apropriadas. Nunca utilizar 
perto de chamas. O produto 
ataca plásticos e borrachas
No caso de ingestão contactar 
o Centro Anti-Venenos (800 250 
250)

     ARMAZENAGEM: 

Em locais frescos e ventilados e 
longe de chamas vivas.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

9 kg (Código de produto 00748)
18 kg (Código de produto 00749)
180 kg (Código de produto 
00750)


