We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

DESCALCIM

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00758
FAMÍLIA
desincrustantes

REMOVE - Facilmente
incrustações
de
carbonatos, silicatos,
sulfatos, óxidos de ferro
etc.
MISCIVEL - Com água em
todas as proporções.
NÃO ATACA - Plásticos.
CONTEM INIBIDORES DE
CORROSÃO - Para que a
operação
de
desincrustação ácida não
ataque as superfícies
metálicas.
CONTROLO EFICAZ - Da
sua dosagem através de
indicadores de pH.
FÁCIL REMOÇÃO - Por
enxaguamento.

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 químico
PROPRIEDADES:
Líquido transparente de cor
avermelhada, baixa viscosidade,
constituído por componentes
hidrogeniónicos quimicamente
inibidos, tensioactivos, molhantes,
agentes sequestrantes e
dispersantes.

USO RECOMENDADO:
Desincrustações devidas a sais de
cálcio, ferro e magnésio, em
equipamento térmico, sistemas
de refrigeração, permutadores de
calor, serpentinas,
pasteurizadores, autoclaves,
aparelhos de medição de água,
ar condicionado, piscinas,
tijoleiras, mármores, etc.

a 1:3 deixar circular 4 a 6 h. Juntar
DESCALCIM até que o líquido de saída
seja da mesma cor que o da entrada
(avermelhado). Enxaguar com água
em abundância.

PRECAUÇÕES:
Não utilizar no alumínio anodizado.
Usar em recipientes de plástico para
fazer as diluições. Não adicionar ao
DESCALCIM qualquer outro produto
químico. Usar luvas e óculos. No caso
de ingestão contactar o Centro de
Informação Antivenenos (800 250
250)

ARMAZENAGEM:
Manter em locais ventilados. Manter
os recipientes bem fechados

CLASSIFICAÇÃO:

MODO DE APLICAÇÃO:
Desincrustações Exteriores: Diluir
DESCALCIM de 1:4 partes de água,
aplicar com escova, pulverização ou
imersão, deixar actuar de 5 a 10 min.,
esfregar e lavar bem com bastante
água.
Desincrustações interiores de
Equipamento Térmico: Diluições de 1:2

Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:
20 Lt/20 Kg (Código de produto
00760)
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