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Especialidades

QUIMI 80 EP BIO

INDICADO PARA:

Produto para uma limpeza absoluta, 
com a máxima segurança.

CARACTERÍSTICAS:

Produto à base de solventes especiais. Produto à base de solventes especiais. 
Devido à sua formulação, o produto 
apresenta várias vantagens, 
nomeadamente: dilui e retira com 
eficácia óleos, gorduras e sujidades 
muito aderidas e em muitos casos tintas, 
ceras, carbonização, corantes e outras 
sujidades mesmo antigas; fácil de usar esujidades mesmo antigas; fácil de usar e
económico por reduzir custos de tempo 
de operação e mão de obra; contém um 
emulsionante de forte acção penetrante 
que desagrega as gorduras de mais difícil 
remoção; de fácil aplicação, 
hidrossolúvel e seguro em
superfícies metálicas (contém inibidor de 
oxidação); não é tóxico, nem inflamável, 
não é combustível, não forma película.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se na limpeza de equipamentos industriais, 
limpeza de tanques com resíduos de fuel-oil, oficinas de 
reparações auto e naval, fábricas de conservas, 
matadouros, fábricas de bolachas e
massas. Recomendado para limpeza de estufas, massas. Recomendado para limpeza de estufas, 
sistemas de ventilação e filtragem de ar, mesmo quando 
se tratem de sujidades antigas. Excelente em tipografias 
para a limpeza da tinta das superfícies metálicas das 
máquinas de imprimir, chão, paredes e rolos de mola.

MODO DE EMPREGO

O produto pode ser aplicado por pulverização ou O produto pode ser aplicado por pulverização ou 
esfregando com um trapo, esponja, escova ou
vassoura. O produto deve ser utilizado na proporção de 
1 até 15 partes de água, consoante o grau e o tipo de 
sujidade. Deixe actuar durante 5 a 10 minutos e depois 
enxaguar com água limpa.

ESPECIFICAÇÕES

Aspecto/Cor: Líquido castanhoAspecto/Cor: Líquido castanho
pH (20ºC): 7,5 - 8,5
Densidade (20 ºC): 0,94 - 0,98

PRECAUÇÕES

Em virtude do produto provocar queimaduras, deve-se 
usar luvas de neoprene, evitar o contacto
com os olhos e pele. Se isso acontecer dever-se-á lavar com os olhos e pele. Se isso acontecer dever-se-á lavar 
de imediato, com água abundante; se necessário 
consultar o médico.

ARMAZENAGEM

Não requer cuidados especiais de armazenagem, 
bastando guardá-lo na embalagem original,
devidamente fechada.
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