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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00769
FAMÍLIA
desoxidantes

REMOÇÃO RÁPIDA: E eficaz 
de óxidos e verdetes das 
superfícies metálicas.

DESENGORDURANTE: Com 
e x c e l e n t e a c ç ã o , 
removendo excessos de 
óleos ou massas lubrificantes 
das superfícies a desoxidar.

MISCÍVEL COM A ÁGUA: Em 
todas as proporções.

ECONÓMICO: De elevada 
concentração podendo ser 
diluído até 5 partes de água.

NUMA SÓ OPERAÇÃO: 
Desoxida e desengordura, 
deixando a super f ície 
p r e p a r a d a , q u a n d o 
necessário para posterior 
tratamento, pintura ou outro 
tipo de protecção.

FERCIM
     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, amarelado 
de baixa viscosidade e odor 
característico, constituído por 
ácidos inorgânicos, 
desengordurantes, dispersantes e 
inibidores de corrosão

     USO RECOMENDADO: 

Em toda a indústria 
metalomecânica, automóvel, 
construção civil, naval, etc., para 
limpeza e desoxidação de 
superfícies metálicas de ferro, 
alumínio, latão, bronze e suas ligas.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Aplica-se por imersão, pulverização 
ou pincel. Em ligeiras oxidações, 
diluir até 5 partes de água. Em 
metais como cobre ou latão usar 
1:10 partes de água. Em ferro muito 
oxidado, terá que usar-se puro. 
Aplicar FERCIM, deixar actuar até 
dissolução dos óxidos, passar com 
água e secar. Recomenda-se 
como protecção para o ferro ou 
aço, CONVERCIM (passivante e 
conversor de ferrugem), ou o 

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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Desoxidante e Desengordurante

anticorrosivo LACACIM.

     PRECAUÇÕES: 

Recomenda-se o uso de luvas no 
seu manuseamento. Se o produto 
entrar em contacto com a pele, 
lavar com água e sabão. Usar 
material de plástico na sua 
utilização. No caso de ingestão 
contactar o Centro de 
Informação Antivenenos (800 250 
250)

     ARMAZENAGEM: 

Embalagens bem fechadas e 
acondicionadas em locais frescos

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

23 kg (Código de produto 00771)


