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CÓDIGO DE PRODUTO

00664
FAMÍLIA
desengordurantes aquosos
Não é inflamável.
MISCÍVEL COM ÁGUA em
todas as proporções.
BIODEGRADÁVEL
Não contém cianetos,
cromatos e outras substâncias
tóxicas.
ACÇÃO EFICAZ sobre o negro
de fumo, gorduras,
incrustações alcalinas ou
depósitos carbonosos.
Acção eficaz na lavagem de
sanitários e pavimentos,
deixando as superfícies limpas
e desengorduradas.
Não, aconselhado o seu uso
em super fícies metálicas,
alumínio ou ferro.
Remove com facilidade a
sujidade, gorduras e manchas
em material de plástico.

Desincrustante - desengordurante
usar em superfícies metálicas,
principalmente em alumínio e ferro.

PROPRIEDADES:
Líquido transparente, levemente
amarelado de viscosidade baixa.
Fortemente alcalino, constituído
por uma mistura de componentes
inorgânicos alcalinos,
complexantes e derivados de
cloro.

Guardar fora do alcance das
crianças. Em virtude do produto ser
fortemente alcalino recomenda-se
o uso de luvas no seu
manuseamento. Caso entre em
contacto com a pele ou os olhos
USO RECOMENDADO:
lave imediatamente com bastante
água corrente. Utilizar sempre em
CIM 80 é utilizado na remoção a
recipiente de plástico. Nunca
frio de gorduras, incrustações
misturar outro tipo de produto pois
alcalinas, depósitos carbonosos,
negro de fumo, etc. É aconselhado poderão libertar-se gases tóxicos
como cloro. No caso de ingestão
na limpeza e desengorduramento
contactar o Centro Anti-Venenos
de pavimentos em matadouros,
(808 253 143)
mercados. Utiliza-se também em
cozinhas industriais para limpeza e
ARMAZENAGEM:
desengorduramento de
pavimentos e todo o equipamento,
não metálico, assim como
Locais amplos, bem ventilados, e
bancadas e outros. As Câmaras
ao abrigo da incidência da luz.
Municipais utilizam este produto na Não empilhar nem arrastar as
limpeza das papeleiras públicas,
embalagens cheias.
uma vez que o CIM 80 consegue
retirar o negro do fumo nelas
CLASSIFICAÇÃO:
depositado devido ao tráfego.
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

MODO DE APLICAÇÃO:
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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PRECAUÇÕES:

O CIM 80 pode ser diluído de 1:5 a
1:10 com água, dependendo do
tipo de sujidade a remover. Usar
pano, escova ou por imersão. Não

EMBALAGEM:
24 kg/20 lt (Código de produto 00666)
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