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A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

CIM HS

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL
INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00763
FAMÍLIA
química profissional
DESENTOPE: Drenos,
coletores, fossas séticas,
estações de tratamento de
esgotos, condutas, etc..
DESTRÓI E REMOVE: Toda a
matéria orgânica,
causadora do entupimento.

Produto para Desentupir Canalizações.
de capacidade.

PROPRIEDADES:

PRECAUÇÕES:
Líquido incolor, ligeiramente
turvo, com cheiro ativo. Contém
Deverão ser usadas luvas,
ácido sulfúrico.
máscara e óculos de proteção no
manuseamento do CIM HS. A
USO RECOMENDADO:
adição deve ser feita o mais longe
possível do local onde nos
Canalizações.
encontramos. O CIM HS deve ser
MODO DE APLICAÇÃO:
usado puro, e nenhumas misturas
deverão ser feitas, nem mesmo
Criar uma ligeira agitação na com água. O CIM HS não deve
água do esgoto que vai ser entrar em contacto com
tratada e adicionar o CIM HS puro, superfícies de porcelana, alumínio,
diretamente no esgoto, sempre cromados, aço, inox. Caso haja
com o recipiente voltado para contacto acidental, lavar
baixo, de modo a evitar salpicos. imediatamente a superfície com
Deixar atuar 10 a 20 minutos e água em abundância. No caso
fazer várias adições de água de ingestão contactar o Centro
Antivenenos (808 250 143).
limpa, sempre fria.
Repetir este procedimento as
vezes que forem necessárias.
DOSAGEM:

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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ARMAZENAGEM:
Locais frescos e ventilados.

1) Drenos e coletores: as doses
CLASSIFICAÇÃO:
variam entre 0,25 L e 2 L,
dependendo das dimensões
Consultar a Ficha de Dados de
do sistema a tratar;
Segurança do Produto.
3
2) Fossas séticas: aplicar 2 L/m de
capacidade;
EMBALAGEM:
3) Estações de tratamento de
3 1,8 Kg (Código de produto 00764)
água de esgoto: aplicar 5L por m
CIMAI - Engenharia e Química Avançada, SA
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

