We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

CIM ABSORB M

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
04983
FAMÍLIA
química profissional

O CIM ABSORB M é um
PRODUTO NATURAL, 100%
BIODEGRADAVEL. É um
absorvente natural mineral
de produtos químicos e
hidrocarbonetos, que
absorve uma ampla
variedade de óleos,
solventes e outros líquidos
orgânicos
O CIM ABSORB M é muito
rápido na sua atuação e
tem um ALTO PODER DE
ABSORÇÃO.

Remoção e contenção de derrames de hidrocarbonetos
com pá e vassoura, por bombagem
ou aspiração. O produto resultante
deverá ser transportado e destruído
por entidade licenciada pelo
Ministério do Ambiente.

PROPRIEDADES:

Produto 100% natural, de origem
mineral capaz de absorver e
conter derames de produtos
químicos, hidrocarbonetos e óleos
em geral. Dada a sua grande
PRECAUÇÕES:
porosidade, este produto tem
uma grande superfície de
contato e de absorção dos
No caso de ingestão contactar o
líquidos derramados, prevenindo Centro de Informação
contaminações.
Antivenenos (800 250 250)

USO RECOMENDADO:

ARMAZENAGEM:

O CIM ABSORB M deverá ser
utilizado em Fábricas, Aeroportos,
Companhias de Auto-estradas,
Centrais Eléctricas,
Concessionários Automóveis,
Oficinas, Gráficas, Estaleiros
Navais, Bombeiros, Forças
Armadas, Refinarias, Empresas de
Transporte, Empresas de
prestação de serviços de limpeza
e manutenção.

MODO DE APLICAÇÃO:
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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Em local seco, não congela nem
é inflamável

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a ficha de segurança

EMBALAGEM:
20 Kg (Código de produto 04983 )

O CIM ABSORB M deverá ser
utilizado sobre o derrame. Deixar
actuar alguns segundos e remover
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