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CÓDIGO DE PRODUTO
00504
FAMÍLIA
detergentes
O LAVECIM FG é um
DETERGENTE ALTAMENTE
CONCENTRADO, isento de
perfumes, com FORTE PODER
DE DESENGORDURAMENTO
para lavagens gerais na
indústria alimentar.
O LAVECIM FG contém
agentes tensioactivos de
alta espuma e agentes
sequestrantes, o que torna
insensível a águas duras (até
60 ºHF) e agentes
amaciadores
e
reengordurantes da pele.
O LAVECIM FG é um produto
altamente concentrado que
pode ser usado em
concentrações muito baixas
(até 1 %).
O LAVECIM FG é óptimo
para lavagem manual de
superfícies e utensílios na
indústria alimentar, em
cozinhas e laboratórios.
O LAVECIM FG NÃO CONTEM
FOSFATOS NEM SILICATOS
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 neutro superconcentrado para a Indústria
alimentar

PROPRIEDADES:

O LAVECIM FG em virtude de ser
um desengordurante neutro não
ataca qualquer tipo de materiais.

Líquido amarelado, viscoso
inodoro, formulado com
tensioativos aniónicos, não
iónicos, amaciadores,
hidratantes e bactericidas

PRECAUÇÕES:
Não requer cuidados especiais

ARMAZENAGEM:

USO RECOMENDADO:
Especialmente desenvolvido
para lavagem manual de todos
os utensílios de cozinha, roupa
ou lavagens gerais, na indústria
alimentar.

MODO DE APLICAÇÃO:

Não requer cuidados especiais

CLASSIFICAÇÃO:
Este produto não está classificado
como produto perigoso

EMBALAGEM:
O LAVECIM FG deve ser utilizado
diluído de 1 – 10 % em água fria ou 20 lt/ 20 kg (Código de produto
morna em função do grau de 00505)
sujidade a remover. Em caso de
sujidades mais difíceis pode até
usar-se puro.
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