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A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes
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CÓDIGO DE PRODUTO
00649

FAMÍLIA
desengordurantes aquosos

REMOVE FACILMENTE - Óleos, 
gorduras, massas 
lubrificantes, negro de fumo, 
e qualquer tipo de sujidade.

NÃO DANIFICA - Superfícies 
pintadas nas diluições de 
utilização.

FORTE DESENGORDURANTE - 
Nas operações de limpeza a 
quente (vapor) ou a frio.

MISCIVEL - Com água em 
todas as proporções.

CIM 20 SU

     PROPRIEDADES: 

Liquido transparente esverdeado 
e inodoro.

     USO RECOMENDADO: 

Indústria Metalo-mecânica na 
limpeza exterior de máquinas, 
tornos, etc. Limpeza de motores, 
chassis, peças auto-tanques, 
capotas, encerados, tractores e 
todo o tipo de veículos pesados. 
Eficiente na limpeza de 
pavimentos ou superfícies em 
oficinas, fábricas, etc.. Remoção 
de ceras protectoras de veículos 
em trânsito. Também pode ser 
utilizado em máquinas de pressão 
a quente ou frio.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Diluir o produto com água 10 a 20 
%, dependendo do grau de 
sujidade a remover.
No caso de máquinas a vapor 
utilizar uma pré-diluição no depósito 
da máquina de 1 até 10 partes de 
água, conforme o tipo 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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Desengordurante concentrado para limpeza a frio ou quente.

NOTA: Na lavagem de cabines, a 
pré-diluição para a máquina 
deverá ser no mínimo 1:40 partes de 
água.

     PRECAUÇÕES: 

Evitar o contacto com a pele. 
Usar luvas no seu manuseamento. 
No caso de ingestão contactar o 
Centro de Informação 
Antivenenos (800 250 250)

     ARMAZENAGEM: 

Locais frescos

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

21 Kg (Código de produto 00650)


