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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00776

FAMÍLIA
desoxidantes

REMOVE: Óxidos, sais e 
todas as sujidades de 
superfícies de inox, ligas de 
cobre, alumínio, etc.

C O M C O M P O N E N T E S 
ÁCIDOS: De natureza 
orgânica, não corrosiva, 
dos materiais a limpar, sem 
emissão de fumos ou 
cheiros.

OS TENSIOACTIVOS: São de 
espuma controlada e 
biodegradáveis.

C O M A G E N T E S 
S E Q U E S T R A N T E S : 
Aumentando a eficácia do 
produto, mesmo em águas 
duras.
NÃO POSSUI SOLVENTES 
TÓXICOS

INOXAL SU
     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, 
amarelado e inodoro, 
constituído por uma mistura de 
ácidos orgânicos, agentes 
sequestrantes, tensioactivos 
especiais de espuma 
controlada e solventes 
especiais biodegradáveis.

     USO RECOMENDADO: 

Produto de limpeza ácido 
desincrustante e removedor de 
óxidos biodegradável. Pode 
ser aplicado em todo o tipo de 
superfícies e equipamentos 
desde que devidamente 
enxaguado.
Utilizável na área hospitalar, 
industria, hotelaria e sector 
automóvel.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Pode ser usado puro ou diluído 
de 5 a 10 partes de água 
consoante os resíduos a 
remover. Pode usar-se em 
circulação, por imersão, ou 
simplesmente, tratando-se 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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Lavagem,  desoxidação  e desincrustação de superfícies e 
equipamentos.

peças pintadas, esfregando e 
enxaguando. Deve utilizar-se 
apenas á temperatura 
ambiente.

     PRECAUÇÕES: 

Usar luvas no seu 
manuseamento, no caso de 
contacto com a pele ou olhos, 
lavar com água em 
abundância.

     ARMAZENAGEM: 

Em locais ventilados, nunca 
junto a compostos de natureza 
amoniacal ou clorados.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

6kg /5 lt (Código de produto 
00778), 21kg /20lt (Código de 
produto 00779) e 223 kg/200lt 
(Código de produto 00780) 


