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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00502

FAMÍLIA
detergentes

LAVA E DESINFETA toda a 
loiça, faiança, porcelana, 
vidros. Contém cloro.

C O N T É M A G E N T E S  
sequestrantes que evitam 
a formação de depósitos 
calcários e compostos 
anticorrosivos QUE EVITAM 
O CORROSÃO DAS MÁQUINAS.

ATUA SOBRE DIFERENTES 
TIPOS DE SUJIDADE, 
desagregando-a e 
modificando-a 
quimicamente. Deve 
evitar-se o seu uso em 
peças de alumínio, 
devido à sua basicidade.

CIM  BS

     PROPRIEDADES: 

Líquido amarelado, baixa 
viscosidade e odor característico, 
constituído por agentes alcalinos, 
compostos sequestrantes, 
derivados do cloro, 
desinfectantes, tensioactivos de 
espuma controlada, aditivos 
anticorrosivos.

     USO RECOMENDADO: 

É usado na lavagem de loiça em 
máquinas automáticas para 
águas duras e semiduras.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Pode ser adicionado 
manualmente ou através de 
doseamento automático. A 
concentração varia entre 4 a 6 g/l, 
dependendo da dureza da água e 
do tipo de sujidade. A temperatura 
ideal, para obter o máximo 

rendimento, é de 45 a 60 0C.

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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Detergente para lavagem de loiça em maquinas 
automáticas para águas duras e semiduras

    PRECAUÇÕES: 

Usar luvas. No caso de contacto 
com a pele ou olhos, lavar com 
água em abundância. No caso 
de ingestão contactar o Centro 
de Informação Antivenenos (800 
250 250).

     ARMAZENAGEM: 

Em locais ventilados, nunca junto 
a compostos de natureza ácida.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

Caixa 4 x 6 kg (Código de 
produto 00503)


