FICHA DE APRESENTAÇÃO
NOME DO PRODUTO:

ECONOMIC AC

DESCRIÇÃO:
Economic AC é indicado para a limpeza de equipamentos, peças e componentes da indústria mecânica,
ferroviária, automotiva, aeronáutica, naval, alimentos, embalagens entre outras. Remove óleos, graxas,
gorduras de hidrocarbonetos e de origem vegetal, resíduos de insetos, fuligem e sujidades em geral. Não afeta
alumínio, metais, vidro, borracha, plásticos ou pintura. É um limpador universal especialmente desenvolvido de
acordo com os regulamentos mais rigorosos e as necessidades de manutenção mais exigentes das indústrias de
ponta.
Economic AC é um limpador universal alcalino, de base água, não corrosivo, não irritante e não contém em
sua formulação componentes tóxicos, reprotóxicos, carcinogênicos e mutagênicos.
INDICAÇÕES DE USO:
Para remover óleo, graxa e sujidades de forte e longa impregnação.
VANTAGENS:
 Base Água, Livre de Solventes derivados de petróleo
 Atóxico
 Matérias Primas Renováveis
 Isento de Ácidos, Fosfatos e Silicone
 Ação antiestática
 Economiza tempo
 Simples: fácil e conveniente de aplicar
 Flexível: para muitos tipos de impregnações e materiais
 Seguro: não irrita a pele
 Não inflamável
 Aroma suave.
APLICAÇÕES:
 Metais
 Plásticos
 Vidros
 Superfícies Pintadas ou envernizadas
 Pisos Industriais
 Paredes
 Tetos
 Tecidos
 Carpetes
 Veículos em geral
FORMAS DE APLICAÇÃO:
 Pulverização / Ação mecânica / Manual
 Imersão
 Lavadoras Industriais
 Banho ultra-sônico
 Lavadoras de alta pressão
Nota: Pelo aumento da temperatura do Economic AC se obtém uma limpeza mais rápida. A temperatura
selecionada pode variar de 1ºC a 90ºC dependendo da natureza e da espessura da sujeira a ser removida.
Segurança: Mantenha longe do alcance das crianças. Para mais informações consulte a FICHA DE SEGURANÇA
do Produto.
Embalagem: 20 litros; 200 litros; 1.000 litros.
Prazo de Validade: 2 anos.
Armazenamento: Não armazenar abaixo de 2°C e acima de 50°C. Não utilize o produto abaixo de 2°C.
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