
DESENGRAXANTE AD 350 
 

  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

                Desengraxante industrial, não inflamável, solúvel em água em qualquer proporção. Atóxico nas proporções de uso. Biodegradável. Penetra 
                facilmente na sujeira, desagrega e a mantém em suspensão, facilitando sua remoção através do enxágüe.  
 

PRINCIPAIS USOS 
  
Remoção de ceras e oleosidades em pisos de concreto, paredes, azulejos, máquinas e equipamentos em geral. 
  
    

PROPRIEDADES 
 
 
VEÍCULO Tensoativo aniônico. 
 
 
SOLVENTES Orgânicos. 
 
 
COR Branco leitoso. 
 
 
 
ASPECTO Líquido. 
 
 
 
pH (10% EM ÁGUA) 11,0 – 12,0  
 
 
 
MÉTODOS DE APLICAÇÃO Este produto pode ser aplicado com trincha, rolo, pistola convencional ou 

airless. 
 
 
INSTRUÇÕES DE USO Aplicar diluído na proporção de uma parte do produto para até 20 partes 

de água, dependendo do grau de contaminação da superfície.  
 
 
 
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO  Este produto pode ser aplicado à temperatura ambiente ou até 80ºC 

sendo mais eficiente quando aplicado à quente. 
 



DESENGRAXANTE AD 350 
 

  

   
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
          
MÉTODOS DE APLICAÇÃO Aplicado por pulverização, imersão ou esfregação. No caso de 

contaminações intensas, recomenda-se um tempo de atuação de 15 
minutos seguido de escovamento. Após a sua ação deverá ser feita a 
remoção do produto através de lavagem com hidrojateamento. 

 
 
ARMAZENAGEM Prazo máximo recomendado 12 meses. Guardar em local abrigado, seco 

e arejado, com temperatura máxima de 40 °C. 
 

 
CUIDADOS ESPECIAIS Produto alcalino. Conservar fora do alcance de crianças e animais. Em 

caso de ingestão acidental não provoque vômito, beber água ou leite em 
abundância, ou ainda suco de limão, vagarosamente, e consulte um 
médico. Evite contato com a solução de lavagem e após o uso lave as 
mãos. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Não reutilizar a 
embalagem para outros fins. Manusear o produto utilizando 
equipamentos de proteção tais como; luvas, óculos, botas de borracha e 
avental. 

 
RESSALVA      As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossos 

conhecimentos para sua ajuda e orientação. Quaisquer modificações 
serão acompanhadas da emissão de um novo boletim técnico. Após 12 
meses de emissão, os dados aqui contidos só serão considerados após 
sua consulta a nosso departamento técnico. 

   Salientamos também que o bom desempenho do produto depende das 
condições de preparo de superfície, aplicação, condições ambientais e 
estocagem, que não estão sob nossos controles. O rendimento prático 
depende da técnica de aplicação, condições de aplicação, espessura 
seca, perfil de rugosidade e tipo de superfície a ser revestida. Não 
assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento 
prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do 
uso inadequado deste material.  

                                                              Para maiores esclarecimentos consulte sempre nosso departamento 
técnico. 
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