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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes
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CÓDIGO DE PRODUTO
00679 

FAMÍLIA
desengordurantes aquosos

A L T O P O D E R : 
Desengordurante.

REMOVE: Facilmente todo 
o tipo de gorduras, sejam 
elas vegetais, animais ou 
minerais e resíduos de 
negro de fumo.

GRANDE CAPACIDADE: De 
m o l h a g e m , p o r s e r 
formulado com os mais 
modernos tensioactivos.

MISCÍVEL COM A ÁGUA: 
Em todas as proporções.

ULTRA ECONÓMICO: Por 
ser superconcentrado.

DELICIM

     PROPRIEDADES: 

Líquido alaranjado, de baixa 
viscosidade, com odor 
agradável, constituído por 
agentes molhantes, 
emulsionantes e inibidores de 
corrosão.

     USO RECOMENDADO: 

Desengorduramento de 
motores e chassis de todos os 
veículos, limpeza de peças 
metálicas, de passadeiras de 
peões nas estradas, de 
pavimentos, paredes, azulejos, 
mercados, oficinas, fábricas e 
estações de serviço. Remoção 
de gorduras de sistemas de 
ventilação, ar condicionado, 
na indústria metalomecânica, 
construção civil, naval, 
hotelaria e Câmaras 
Municipais.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

O DELICIM pode ser aplicado 
manualmente, por contacto, 
imersão ou com máquina de 

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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Superdesengordurante aquoso multifuncional

pressão. No uso manual deve 
ser diluído de 1:10 a 1:15 partes 
de água. Na máquina de 
pressão recomendamos uma 
diluição de 1:25 a 1:30 partes 
de água.

     PRECAUÇÕES: 

Usar sempre luvas e em locais 
ventilado
No caso de ingestão contactar 
o Centro de Informação 
Antivenenos (800 250 250)

     ARMAZENAGEM: 

Em locais frescos

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

6 Kg /5 Lt (Código de produto 
00681); 22 Kg /20 Lt (Código de 
produto 00682)  


