
Exemplo de aplicação do CARMOTOR

CARACTERISTICAS

Liquido de cor azul. Biodegradabilidade
superior a 90 %.

CARMOTOR
DESENGORDURANTE 
VEGETAL DE USO PROFISSIONAL

CARMOTOR

Para lavagem de motores e chassis.
CARMOTOR permite emulsionar e
eliminar gorduras, óleos, massas,
terras, etc.

CARMOTOR é um produto que ajuda a
preparar os veículos antes da
inspecção, uma vez que deixa motores
e chassis em boas condições

- Miscível em água em todas 
as proporções

- Isento de solventes de  
origem petrolífera

- Ininflamável
- Utilização por imersão ou 

pulverização

APLICAÇÃO

CARMOTOR aplica-se diluído na
proporção de 1 até 20 litros de água
por imersão ou pulverização.

Em superfícies particularmente sujas,
diluir na proporção de 1 até 5 litros de
água.

PROPRIEDADES

Miscível em água em todas as
proporções.

CARMOTOR é isento de solventes de
origem petrolífera, cloros, xilenos ou
tiluenos.

CARMOTOR é ininflamável e estável em
águas de grande dureza.

UTILIZAÇÃO

CARMOTOR utiliza-se em oficinas para
a manutenção de vários tipos de
veículos, tais como automóveis,
camiões, comboios, barcos, serviços
municipais, metalomecânicas, obras
publicas, etc.



PRECAUÇÕES

Produto Químico. Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Evitar o contacto
prolongado com a pele. Em caso de
contacto com os olhos, lavar com água
em abundância. Fechar a embalagem
após cada utilização. Não deixar ao
alcance das crianças.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro até 20 litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Sais alcalinos, sequestradores, 
agentes emulsionantes e 

desengordurantes não iónicos e 
inibidores de corrosão

AGENTES TENSIOACTIVOS Aniónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido de cor azul

ODOR Fresco

pH 12,50

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,095

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina 

CLASSIFICAÇÃO Irritante

VALIDADE

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

CARMOTOR


