We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

LAVECIM SU

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL
INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00492

FAMÍLIA
detergentes
NÃO ATACA A PELE: Contém
substâncias amaciadoras.
ELEVADO TEOR EM MATÉRIA
ATIVA: Poderoso
desengordurante com forte
poder espumante.
SOLÚVEL: Em água em todas
as proporções, insensível aos
sais de cálcio nas águas
duras.

Detergente concentrado para lavagem manual de loiça

PROPRIEDADES:
Líquido esverdeado, viscoso
com odor agradável,
formulado com tensioativos
aniónicos, não iónicos,
amaciadores, hidratantes e
bactericidas.
USO RECOMENDADO:
Especialmente desenvolvido
para lavagem manual de
todos os utensílios de cozinha,
lavagens gerais, nas indústrias
alimentares, hotelaria, naval,
etc. Indicado também para
lavagem de material de
laboratório, pois não contém
fosfatos nem silicatos. Lava e
desngordura bancadas,
tanques, azulejos em todo o
tipo de indústria.

casos gerais bastante duluir4 a 5
colheres de sopa num balde de
água fria ou morna.
PRECAUÇÕES:
Mantenha fora do alcance
das crianças. Não ingerir. Em
caso de acidente, consultar o
Centro de Informação
Antivenenos (CIAV) através do
telefone 800 250 250.
ARMAZENAGEM:
Não requer cuidados
especiais.
CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.
EMBALAGEM:

MODO DE APLICAÇÃO:

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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5 Kg/ 5 Lt (Código de produto
00494) e 216 Kg/ 200 Lt
Por ser altamente concentrado (Código de produto 00495)
pode usar-se bastante diluído 1lt
para 10 a 50lt de água. Em
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