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FAMILIA
tratamento de águas

COMPATIBILIDADE - Não 
afecta vedantes, bucins 
ou mangueiras de 
borracha.

ANTICONGELANTE - 
Diminui o ponto de 
congelação da água até 
aproximadamente de -4 a 
-12 °C conforme as 
temperaturas exigidas

É compatível com outros 
materiais anticongelantes.

ECOLÓGICO - Não tem na 
sua composição cromatos 
ou outros compostos 
ofensivos do ambiente.

REFRICIM AC FG
Anticongelante para sistemas de refregiração de água, 
inclusive com contato direto ou indireto com alimentos

     PROPRIEDADES: 

L í q u i d o a z u l , c o m a l g u m a 
viscosidade, transparente, constituído 
por uma mistura de compostos 
anticongelantes.

     USO RECOMENDADO: 

Especialmente formulado para 
usar em sistemas de refrigeração 
da água, pode ser usado na 
industria alimentar dado que 
pode entrar em contacto direto 
ou indirecto com os alimentos.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

Introduzir na água a tratar a 
quantidade de REFRICIM AC FG de 
acordo com a tabela seguinte:

% REFRICIM AC             º C (Graus 
Celcius)

    30 %                                -12 °C

    20 %                                  -8 ºC

    10 %                                  -4 ºC

As informações contidas neste 
documento 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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We KNOW HOW

A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR

    PRECAUÇÕES: 

Manter fora do alcance das 
crianças. Não salpicar para os 
olhos nem atingir as mucosas.

     ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto
 
    
     EMBALAGEM: 

21 Kg (Código de produto 05419)
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