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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00710

FAMÍLIA
detergentes

EFICIENTE - Remove óleos 
minerais, gorduras, alcatrão, 
ceras e massa consistente 
de superfícies metálicas, etc.

PODEROSO - Na sua acção 
dissolvente.

ACTIVO - Na limpeza de 
motores, máquinas e seus 
componentes, rápida e 
completamente, sem deixar 
manchas, nem danificar 
peças.

EMULSIONÁVEL - Após 
lavagem com jacto de 
água, ficando os materiais 
lavados e prontos para a 
secagem.

ECONÓMICO - Pode diluir-se 
em petróleo ou gasóleo pois 
tem componentes que 
desengorduram 
perfeitamente.

CARCIM SU

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, de cor 
acastanhada e aroma 
característico, constituído por 
solventes orgânicos de alto poder 
desengordurante, agentes 
emulsionantes e dispersantes. 

     USO RECOMENDADO: 

Limpeza e desengorduramento 
de motores, chassis, fossas de 
lubrificação, pavimentos, 
máquinas e equipamento de 
garagens, estações de serviço, 
oficinas, nas industrias automóvel, 
aeronáutica, metalomecânica, 
etc.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Puro ou diluído, em petróleo ou 
gasóleo, até uma proporção de 1:8, 
ou emulsionar em água de 1:3. 
Aplica-se por pulverização, com 
pano ou por imersão, deixar actuar 
durante 5 a 10 min., e lavar com 
jacto de água, de preferência 
pressurizada. A concentração de 
CARCIM SU depende do modo de 
aplicação e do grau de sujidade a 
remover.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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Produto para lavagem de motores e peças

     PRECAUÇÕES: 

Utilizar com ventilação adequada. 
Devido ao seu poderoso efeito 
desengordurante, evitar o contacto 
com a pele. Usar luvas apropriadas. 
Em compartimentos fechados, e no 
estado puro, a concentração não 
deve exceder 500 mg/m3.
No caso de ingestão contactar o 
Centro de Informação Antivenenos 
(800 250 250)

     ARMAZENAGEM: 

Longe de chamas vivas e em 
locais ventilados.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

9 Kg (Código de produto 00711)
18 Kg (Código de produto 00712)
28 Kg (Código de produto 00713)


