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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

AUTO 900 
DESENGORDURANTE PARA LAVAGEM DE  

CARROÇARIAS E CHASSIS 

DESCRIÇÃO 
Desengordurante líquido alcalino para a lavagem de carroçarias e chassis. Recomendado para a pré-lavagem 
de automóveis, para a limpeza de toldos de reboques, etc. 

PROPRIEDADES 

Recomendado para a pré-lavagem de automóveis, para a limpeza de toldos de reboques, autocarros, 
furgões, camiões, equipamentos e máquinas pesadas industriais. 
Penetra e liberta rapidamente gorduras, fuligem, óleos, depósitos diversos e manchas difíceis. 
Neutraliza os efeitos nocivos das águas duras e evita a deposição de sais nas superfícies limpas.  
Grande poder de dissolução da sujidade, evitando deste modo o esfregar tão prejudicial para as pinturas. 
O seu baixo teor de espuma permite ao operador verificar o estado da superfície durante todo o processo 
de lavagem, facilitando o enxaguamento, quando necessário.  
Não ataca nenhum dos componentes do veículo, tais como: para-brisas, borrachas, cromados, tintas etc. 

MODO DE EMPREGO 

Recomenda-se molhar previamente o veículo com água. O produto é concentrado e deve ser sempre diluído 
em água, a aplicação pode ser realizada por pulverização. Evitar a lavagem do veículo, com este exposto ao 
sol. A utilização de máquinas de alta pressão com água fria ou quente é aconselhada para a obtenção de 
melhores resultados.  
 
Usar à concentração de 1 a 5% dependendo da temperatura e sujidade existentes. Deixar atuar 5 a 10 
minutos, dependendo do tipo de sujidade e enxaguar com água corrente. 
 
IMPORTANTE: Para remoção de manchas nas pinturas experimentar primeiro a compatibilidade do produto 
num local não visível. 

HIGIENE E SEGURANÇA 

Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 
250 250. 

CARACTERÍSTICAS 

Estado físico: Líquido 
Aspeto: Transparente 
Cor: Azul 
Odor: Característico 
pH: [12,5-13,5] 
Densidade relativa a 20ºC: 1,06 

Propriedade de solubilidade: Solúvel em água 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 

EMBALAGEM 
 
3x5L; 20L; 200L 
 

 

USO PROFISSIONAL 
A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 


