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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00605
 

FAMÍLIA

NÃO ATACA A PELE - Não 
contém solventes nem 
abrasivos.

P R O T E G E A S M Ã O S - 
Através de substâncias 
amaciadoras e hidratantes 
naturais.

ELEVADO TEOR EM MATÉRIA 
ACTIVA - Assegura uma 
limpeza em profundidade 
removendo óleos, negro 
de fumo, gorduras, tintas 
gráficas, etc..

D E S I N F E Ç Ã O - E f i c a z 
c o n t r a d i v e r s o s 
microrganismos, incluindo 
o COVID-19, já que alia a 
desinfeção dos biocidas à 
capacidade de remoção 
da camada lipídica, que 
protege alguns vírus.

 

INDUCIM SU 

     PROPRIEDADES: 

Liquido, viscosidade média, 
com aroma agradável, 
constituído por uma mistura de 
tensioactivos aniónicos, não 
iónicos, sabões de óleos 
vegetais, amaciadores, 
hidratantes e bactericidas.

     USO RECOMENDADO: 

Especialmente formulado para 
utilizar em oficinas, instalações 
fabris, hotéis, hospitais, unidades 
militares, estaleiros, etc.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Espalhar nas mãos uma pequena 
quantidade de INDUCIM SU, 
esfregar, enxaguar com água. 
Para uma melhor rentabilidade 
utilizar o nosso doseador.

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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Desengordurante Mãos 

      PRECAUÇÕES: 

Não requer cuidados especiais.

     ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

5lt/5kg (Código de produto 
03103)
20 lt/20kg (Código de produto 
00606)


