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Citrus Limpante
Dados Técnicos                                                                            Agosto/00
                                                                                                                                 Substitui: Novembro/99

Propriedades:

• É um líquido limpador e desengraxante usado para dissolver sujeira, graxa, fuligem e muitos tipos de
materiais adesivos não curados.

• Em alguns casos, pode ser usado para desengraxar vários substratos antes da colagem, ao invés de
solventes clorados ou à base de derivados de petróleo.

Dados Técnicos:

è Cor : Clara

è Propelente : Propano/Butano ( 20:80 )

è Consistência : Xarope Fino

è Base : Óleo Cítrico

è Sólidos : 4 – 6%

è Ponto de Fulgor : 52ºC

è Densidade : 0,85 g/cm3                     

Aplicações:

• Remoção de resíduos asfaltico quando seco ou úmido.

• Remoção de gorduras, óleos, tintas de impressão e a grande maioria dos adesivos não curados e
resíduos de fitas.

• Remove de maneira rápida graxa de máquinas e peças de motores automotivos.

Instruções de uso:

1. Aplicar cuidadosamente o Citrus Limpante nas superfícies à serem limpas.

2. Esperar entre 1 e 2 minutos para permitir uma maior penetração do produto.

3. Esfregar com um pano úmido e em seguida limpar o excesso com um pano limpo e deixe secar ao
ar.

4. Repetir a operação quando a camada à ser removida for muito espessa.



Página 2 de 2

Obs. O Citrus Limpante pode atacar alguns plásticos, materiais pintados e borrachas. Por isso,
recomenda-se testá-lo em uma pequena parte do material à ser limpo.

Cuidados:

• Este produto não deve ser usado para limpar as mãos e o contato prolongado com a pele pode
causar irritações.

• Este produto pode atacar alguns tipos de materiais pintados, borrachas e plásticos. Antes do uso,
teste o produto em uma pequena área da superfície a ser limpa.

Características Benefícios

§ Produto com essência natural § Aroma agradável ( limão )

§ Embalagem em aerosol § Facilita a aplicação

§ Alto rendimento

§ Não corrosivo § Pode ser usado sobre as mais variadas
superfícies : cerâmica, vidro, porcelana,
plásticos, metais pintados, alumínio e aço
inoxidável

Armazenamento:

• produto deve ser armazenado em temperaturas entre 15 e 25ºC. Nestas condições a vida útil do
mesmo é de 12 meses.

Notas:

• Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar
em contato com o Departamento Técnico de Autos.
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