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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00774

FAMÍLIA
desoxidantes

ELEVADA ACÇÃO 
DESENGORDURANTE - 
remove ferrugem, 
verdetes, oleosidades em 
ferro, cobre, alumínio e 
suas ligas.

OPTIMA - AÇÃO  
FOSFATIZANTE  em metais 
de ferro.

NÃO É INFLAMÁVEL - Não 
emite vapores tóxicos, pois 
trata-se de uma solução 
aquosa e materiais não 
voláteis.

MISCÍVEL - com a água 
em todas as proporções.

FOSFOCIM 

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, incolor com 
odor característico, constituído 
por ácidos orgânicos e 
inorgânicos, desengordurantes, 
tensioactivos, inibidores de 
corrosão e fosfatizantes

     USO RECOMENDADO: 

Limpeza, desengorduramento, 
desoxidação de superfícies de 
alumínio, ferro e suas ligas na 
indústria metalúrgica, construção 
civil e automóvel.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Aplicar manualmente com escova, 
pincel ou pelo método de imersão, 
com pequena agitação. Para 
determinadas tarefas, materiais 
pouco oxidados, retirar oleosidades, 
pode diluir-se FOSFOCIM até 5 
partes de água. Para desoxidação 
de peças, com excesso de óleo ou 
massas lubrificantes, desengordurar 
previamente com CIM 50 SU. 
Aplicar FOSFOCIM na diluição 
conveniente e deixar actuar até 
dissolução dos óxidos a remover. 
Antes de aplicar outro revestimento 

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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Desengordurante, desoxidante e fosfatizante

protector, LACACIM ou tinta, lavar 
com água e secar. Quando 
utilizado por imersão, o banho não 
deve ser aquecido, o recipiente 
deve manter-se tapado e o tempo 
de utilização não deverá exceder 
uma semana, de contrário alterar-
se-á a composição do produto.

      PRECAUÇÕES: 

Evitar o contacto com a pele. 
Usar luvas no seu manuseamento. 
Usar recipientes de plástico.

     ARMAZENAGEM: 

Embalagens bem fechadas e em 
locais frescos

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto

     EMBALAGEM: 

24 Kg/20lt (Código de produto 
00775)


