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CÓDIGO DE PRODUTO
00722

FAMÍLIA
desengordurantes solventes

PODEROSO: Solvente de 
alcatrão, asfalto, resinas, 
ceras , ó leos e out ros 
depósitos betuminosos.

SOLÚVEL: Em todas as 
proporções com derivados 
de petróleo.

EMULSIONANTE: Com água, 
o que permite a fácil 
remoção dos materiais 
dissolvidos, por jacto de 
água.

N Ã O I N F L A M Á V E L : À 
temperatura ambiente.

LAVA E DESENGORDURA: As 
superfícies sem as afectar, 
pois não contém compostos 
ácidos ou alcalinos.

TARCIM
     PROPRIEDADES: 

Líquido vermelho, transparente, 
baixa viscosidade e odor 
característico, constituído por 
solventes orgânicos, agentes 
emulsionantes e penetrantes.

     USO RECOMENDADO: 

Especialmente indicado na 
remoção rápida de fortes 
oleosidades em pavimentos, 
equipamentos, distribuidores de 
asfalto, misturadores e 
aplicadores de alcatrão, 
veículos e máquinas de 
reparação de estradas.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Por pulverização, trincha ou 
imersão, puro ou diluído até 5 
partes de petróleo, consoante o 
grau de sujidade a remover. 
Deixar actuar durante alguns 
minutos e remover com jacto 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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Solvente de Produtos Betuminosos

água. Não utilizar puro em 
superfícies pintadas.

     PRECAUÇÕES: 

Utilizar em locais ventilados, usar 
luvas no seu manuseamento

     ARMAZENAGEM: 

Em locais ventilados, longe de 
chamas vivas

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

20lt/22 kg (Código de produto 
03114)


