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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00673

FAMÍLIA
desengordurantes 
aquosos

LAVA, DESINFECTA – todos 
os pavimentos de ladrilhos, 
mármores, vinílicos, etc., não 
encerados, mesmo com 
águas duras.

CONTÉM – tensioactivos 
de espuma controlada, 
biodegradável.

ALCALINO – emulsionante 
de gorduras vegetais e 
animais, actuando sobre 
d i f e r e n t e s t i p o s d e 
sujidade desagregando-
o s e m o d i f i c a n d o - o s 
quimicamente.

REMOÇÃO – de resíduos 
carbonosos dos pavimentos.

PAVECIM  
     PROPRIEDADES: 

Liquido transparente incolor, 
baixa viscosidade, cheiro 
característico, constituído por 
agentes alcalinos, compostos 
sequestrantes, desinfectantes, 
derivados do cloro, 
tensioactivos de espuma 
controlada.

     USO RECOMENDADO: 

Lavagem automática de 
pavimentos.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Adicionar à água de lavagem 1 a 
20 % do produto, conforme o tipo 
de sujidade a remover e a dureza 
da água.

      PRECAUÇÕES: 

Usar luvas, no caso de contacto 
com a pele e olhos lavar com 

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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Lavagem de pavimentos com máquinas automáticas

água em abundância, no caso de 
ingestão contactar o médico. 
Deve evitar-se a sua utilização em 
superfícies de alumínio devido à 
sua forte alcalinidade.

     ARMAZENAGEM: 

Locais ventilados, nunca junto a 
compostos de natureza ácida.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

22 Kg /20 Lt (Código de produto 
00675) 


