SANDET 955
Desengraxante

CARACTERÍSTICAS: Líquido incolor, constituído de solventes, sequestrante e umectante que o torna
um excelente desengraxante e emulsificante de óleo e graxa além de grande Inibidor de Corrosão.
PROPRIEDADES: Fácil dissolução. Grande poder de penetração nas graxas e óleos. Não exala cheiro
irritante. Biodegradável. Possui flash point alto. Não agride as superfícies e os usuários. Resultados
excelentes.
FINALIDADE: Indicado para remoção de graxas e óleos em maquinários leves ou pesados (escavação,
terraplanagem, usina de álcool e açúcar, lançadeiras de asfalto, entre outros), chassis de ônibus e
caminhões, limpeza de motores, siderúrgicas ou metalúrgicas.
INSTRUÇÕES DE USO: Pode ser utilizado puro em casos de sujidade extrema. Para sujidades mais
leves pode ser diluído em água no momento da aplicação, agitando-se bem para a perfeita diluição. A
aplicação pode ser feita através de esfregões, ou imersão. Enxaguar bem após a aplicação.
Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s durante a preparação e aplicação da solução (luvas, máscara,
óculos, botas emborrachadas e avental vinílico) e E.P.C’s (Equipamentos de Proteção Coletiva).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aspecto:
Cor:
Solubilidade:
Aspecto da Solução a 10%:
Densidade (25°C):
Composição:
Princípio Ativo:

Líquido, transparente
Incolor
Total
Leitoso
0,800 - 0,840 g/ml
Nonil Fenol Etoxilado 6,0 Moles OE, solvente e veículo
Nonil Fenol Etoxilado 6,0 Moles OE

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS: Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e
contato com os olhos e com a pele. Caso ocorra contato, lave imediatamente o local com água em
abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente um Centro de
Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo levando, sempre que possível, o rótulo ou a embalagem
do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para maiores informações, consulte a
Ficha de Segurança do produto (FISPQ).
ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e
animais domésticos. Não misture com água na embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.
Mantenha o produto em local fresco e arejado.
EMBALAGENS DISPONÍVEIS: Caixa 4x5 (4 bombonas plásticas de 5L cada)
Bombona plástica de 20L ou 50L
Tambor metálico de 200L
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