
Exemplo de aplicação do ACTILIMP

CARACTERISTICAS

Aerossol com espuma activa de cheiro
fresco.

PROPRIEDADES

ACTILIMP é uma espuma para limpeza,
desengorduramento e desodorização.
Não contém agentes abrasivos nem
substancias cáusticas.

ACTILIMP é um produto pronto a ser
utilizado, não risca as superfícies, é
polivalente e multifuncional. ACTILIMP
é um produto com espuma activa que
permite limpar qualquer tipo de
superfície mesmo as verticais: a sua
acção prolongada aumenta a
penetração e solubilização das
sujidades, a espuma fina elimina-se
facilmente com um enxaguamento. A
sua baixa tensão superficial exerce em
simultâneo 5 funções: Penetra,
desincrusta, limpa, purifica e
desodoriza.

ACTILIMP
DESENGORDURANTE 
UNIVERSAL EM ESPUMA ACTIVA

ACTILIMP

APLICAÇÃO

Agitar bem o aerossol antes de
utilizar.
Pulverizar uma pequena quantidade
de espuma activa directamente sobre
as superfícies a limpar, deixar actuar
alguns instantes e em seguida limpar
com um pano seco.

Disponibilidade de acção instantânea e
grande polivalência de aplicação.

- Produto Multiusos
- Seguro para todas as 

superfícies
- Fixa-se nas superfícies 

verticais
- Espuma activa
- Cheiro fresco

UTILIZAÇÃO

ACTILIMP pode ser utilizado para
limpeza de viaturas, motas, barcos,
escritórios, fábricas, espaços comer-
ciais, instalações sanitárias e em todo
o tipo de superfícies laváveis:
superfícies lisas, porosas, estratifica-
das, vidros, revestimentos plásticos,
superfícies metálicas, inoxidáveis,
alumínios, anodizados, cromados,
mármores, granitos e em geral para
todas as superfícies laváveis.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto

Não deixar ao alcance das crianças.
Evitar o contacto com os olhos.
Conteúdo sobre pressão, não expor a
temperaturas superiores a 50º C. Não
furar nem incinerar mesmo quando
vazio. Não pulverizar sobre material
incandescente..

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA Sais alcalinos e agentes 
desengordurantes.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Espuma branca

ODOR Fresco

pH 10,76

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Sim

DENSIDADE RELATIVA 1,010

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina

CLASSIFICAÇÃO Extremamente inflamável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

ACTILIMP

APLICAÇÃO

Agitar bem o aerossol antes de utilizar.
Pulverizar uma pequena quantidade de espuma activa directamente

sobre as superfícies a limpar, deixar actuar alguns instantes e em 
seguida limpar com um pano seco.


