X4 SUPRA
Desengraxante

CARACTERÍSTICAS: É um produto liquido, alcalino, biodegradável, que contém tensoativos,
umectantes, agentes sequestrantes e complexantes.
PROPRIEDADES: Alta eficiência na remoção de graxas, óleos e sujeiras em chassis e pneus.
FINALIDADE: Recomendado para lavagem de chassis, rodas e pátios sujos de óleo e graxa. Por ser
alcalino, não deve ser usado na lataria de veículos.
INSTRUÇÕES DE USO: Diluir o produto em água na concentração de 1%, ou seja, 2 litros do produto
para se preparar 200 litros de solução. Fazer a diluição somente em recipientes plásticos. Aplique a
solução com pulverizador, aguarde alguns minutos e, em seguida, enxágüe. Nunca deixe o produto
secar sobre a superfície. Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s durante a preparação e aplicação da
solução (luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental vinílico).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aspecto:
Cor:
Índice de Alcalinidade:
Densidade (25°C):
pH a 1%:
Composição:
Princípio Ativo:

Líquido, transparente
Alaranjado
12,00 - 13,20
1,200 - 1,210 g/ml
12,50 - 13,00
Lauril Éter Sulfato de Sódio, aditivos, alcalinizante, corante e veículo
Lauril Éter Sulfato de Sódio

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS: Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação,
contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato, lave imediatamente 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)
Caixa 9x2 (9 bombonas plásticas de 2L cada)
Bombona plástica de 50L ou 200L

Autorização da Empresa no Ministério da Saúde: nº 3.00.970-6
Produto registrado na ANVISA/MS: n.º 3.0970.0074
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