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A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes
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CÓDIGO DE PRODUTO
00657

FAMÍLIA
desengordurantes
aquosos
ACÇÃO EFICAZ SOBRE
NEGRO DE FUMO,
GORDURAS, INCRUSTAÇÕES,
DEPÓSITOS CARBONOSOS,
CARBONATOS, SILICATOS,
ÓXIDOS DE FERRO, ETC…
NÃO INFLAMÁVEL - Miscível
com água em todas as
proporções.
NÃO CONTÉM - Cianeto,
cromatos, solventes, ou
outras substâncias tóxicas.
DESENGORDURANTE E
EMULSIONANTE - De gorduras
vegetais ou minerais.
REMOVE facialmente
as sujidades, gorduras e
machas em material
plástico.
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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Desincrustante alcalino.
PROPRIEDADES:
Líquido transparente, incolor a
levemente amarelado, quase
inodoro, constituído por sais
inorgâncias alcalinos,
complexantes, anti-corrosivos e
agente de lavagem.

escova, esfregão, pulverizado ou
por imersão. Quando utilizado
por imersão em banho quente
(60 a 80ºC) obtem-se melhores
resultados. Mergulhar as peças
durante 30 a 90 min., conforme o
tipo de superfície e natureza de
incrustações a remover.
PRECAUÇÕES:

USO RECOMENDADO:
Remoção a quente ou frio de
incurustações carbonosas,
óleos queimados, gorduras,
negro de fumo, sais, etc., em
máquinas e equipamentos, e
de qualquer superfície de ferro,
inox ou plástico. Excelente
para limpeza de grelhas e
filtros de exaustores e cozinhas
de restaurantes ou de hotéis.
Qando utilizado concentrado
ou pouco diluído, em alumínio
e suas ligas, dverá ser
controlado o tempo de
imersão; este deve ser o
mínimo necessário para total
limpeza das peças.

Recomendas-se o uso de luvas
no seu manuseamento. Caso
entre em contacto com a pele,
lavar com água em
abundância. Utilizar sempre
recipientes em plástico ou ferro.
Mantenha fora do alcance das
crianças. Não ingerir. Em caso de
acidente, consultar o Centro
Antivenenos (800 250 250).
ARMAZENAGEM:
Em locais frescos.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

MODO DE APLICAÇÃO:
Usar puro ou diluído, até 10
partes de água, por meio de

24 Kg (Código de produto 00659)
250kg (Código de produto 00660)
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