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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00490
 

FAMÍLIA
detergentes

ELEVADO - teor de matéria 
activa

NEUTRO - não ataca 
pinturas , deixando-as 
limpas e brilhantes.

F Ó R M U L A E S P E C I A L -  
mistura de detergentes 
com capacidade de 
remoção de gorduras e 
negro de fumo.

VERSÁTIL - utilizado em 
todo o tipo de máquinas 
automáticas ou manual.

AUTOCIM SU 

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, 
esverdeado, com viscosidade 
elevada e odor agradável

     USO RECOMENDADO: 

Lavagem exterior de veículos 
automóveis, camiões, 
carruagens, eléctricos, 
autocarros, etc., em estações 
de serviço, garagens, estaleiros, 
transportadoras, etc.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Manualmente com esponja ou 
escova, por pulverização em 
instalações automáticas ou 
pulverizadores móveis. Enxaguar 
com água. Aplicar AUTOCIM SU 
diluído e finalmente removê-lo 
com água pressurizada.

Lavagem automática: diluir 1:200 
partes de água

Lavagem manual: diluir 1:50 a 

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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Champô para lavagem exterior de viaturas

1:100 partes de água

      PRECAUÇÕES: 

Manter fora do alcance das 
crianças
No caso de ingestão contactar 
o C e n t r o d e I n f o r m a ç ã o 
Antivenenos (800 250 250)

     ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais

     CLASSIFICAÇÃO: 

Não está classificado como 
Produto Perigoso

     EMBALAGEM: 

20lt / 21 Kg (Código de produto 
00491)


