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We KNOW HOW
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para os seus 
clientes
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CÓDIGO DE PRODUTO
00664

FAMÍLIA
desengordurantes aquosos 
e desinfetantes

Devido à combinação da ação 
de biocidas de ultima geração e 
à elevada concentração de 
cloro ativo, o CIM 80 é eficaz 
contra diversos tipos de 
microrganismos, 
complementando a ação 
desincrustante e 
desengordurante de elevada 
performance. 

Não é inflamável.

MISCÍVEL COM ÁGUA em todas 
as proporções.

BIODEGRADÁVEL

Não contém cianetos, cromatos 
e outras substâncias tóxicas.

ACÇÃO EFICAZ sobre o negro de 
fumo, gorduras, incrustações 
a l c a l i n a s o u d e p ó s i t o s 
carbonosos.

Acção eficaz na lavagem de 
sanitários e pavimentos, deixando 
a s s u p e r f í c i e s l i m p a s e 
desengorduradas.

Não, aconselhado o seu uso em 
superfícies metálicas, alumínio ou 
ferro.

Remove com facilidade a 
sujidade, gorduras e manchas 
em material de plástico.

CIM 80
     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, levemente 
amarelado de viscosidade baixa.  

     USO RECOMENDADO: 

O CIM 80 combina a sua eficácia na 
desinfeção, com uma excelente 
ação desincrustante e 
desengordurante. Sendo um produto 
de baixa espuma, pode ser utilizado 
na limpeza e desinfeção de 
superfícies sensíveis.
A utilização do CIM 80 abrange um 
amplo espetro de atuação, 
nomeadamente na lavagem e 
desinfeção de bancadas e 
pavimentos, arruamentos, 
instalações sanitárias, cais de 
piscinas e balneários, removendo 
eficazmente gorduras difíceis, 
incrustações e depósitos carbonosos, 
sendo altamente eficaz na remoção 
do chamado “negro de fumo”.
Sendo um produto fortemente 
alcalino não deve todavia ser usado 
em superfícies metálicas, como o 
alumínio e ferro.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

O CIM 80 pode ser utilizado com 
pano, esfregona ou escova, diluído 
de 1:5 a 1:10 com água. Após a 
aplicação deverá existir um tempo 

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 - desengordurante - desinfetante de amplo 
espetro.

de contato de pelo menos 5 minutos 
e no final deverá enxaguar-se com 
água em abundância. Na 
preparação deverá usar-se 
recipientes de plástico.  

    PRECAUÇÕES: 

Usar luvas no seu manuseamento. 
Caso entre em contacto com a pele 
ou os olhos lave imediatamente com 
bastante água corrente.
Utilizar sempre em recipiente de 
plástico. Nunca misturar outro tipo de 
produto, pois poderão libertar-se 
gases tóxicos como cloro.
Em caso de ingestão acidental 
contactar o Centro de Informações 
Antivenenos (800 250 250)

     ARMAZENAGEM: 

Manter a embalagem bem fechada, 
armazenada em locais frescos 

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

6kg/5lt (Código de produto 04389)
24 kg/20 lt (Código de produto 00666)


