
Exemplo de aplicação do ELECTROCLEAR-SP

CARACTERISTICAS

Liquido incolor à base de uma
associação de solventes vegetais e de
origem petrolífera seleccionados pela
sua elevada pureza.

Rigidez dieléctrica do solvente de
limpeza elevado Teste N.F.C. 27221:
55.000 Volts.

ELECTROCLEAR-SP
SOLVENTE DESENGORDURANTE 
DE ELEVADA RIGIDEZ DIELECTRICA

ELECTROCLEAR-SP

UTILIZAÇÃO

Pulverizar ELECTROCLEAR-SP nas
superfícies a limpar, de baixo para
cima.

Por razões de segurança e apesar da
sua rigidez dieléctrica ser superior a
55.000 volts, fazer a limpeza dos
equipamentos sem carga sempre que
possível.

- Desengordura equipamentos 
eléctricos

- Rigidez dieléctrica de 55.000 
Volts

- Solvente da nova geração
- Base solvente
- Multi superfícies

PROPRIEDADES

ELECTROCLEAR-SP é um solvente não
miscível com a água que apresenta um
elevado poder de desengorduramento
e limpeza a frio. Dissolve rapidamente
óleos minerais, gorduras de várias
origens, sujidades carbonizadas,
poeiras, etc.

ELECTROCLEAR-SP é utilizado em
limpeza e manutenção de quadros
eléctricos, material electromecânico,
etc.
Perfeitamente neutro, não provoca
corrosão, pode estar em contacto com
todo o tipo de metais: aço, cobre, inox,
ligas leves, alumínio, titânio, etc. e não
ataca a maioria dos vernizes de
protecção.

ELECTROCLEAR-SP é um solvente da
nova geração, isento de solventes
colorados e de clorofluorcarbonetos
(C.F.C.), benzenos ou xilenos.

ELECTROCLEAR-SP apresenta-se com
uma elevada segurança, sendo um
produto adequado a empresas com
certificação em Gestão da Segurança e
Saúde no Trabalho OHSAS 18001.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças. Em
caso de contacto com os olhos e pele
lavar com água potável.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Associação de solventes 
vegetais e de origem petrolífera 
seleccionados pela sua elevada 

pureza.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido incolor

ODOR Vegetal

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Insolúvel

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,775

PONTO DE INFLAMAÇÃO 42ºC

REACÇÃO QUÍMICA Neutra

CLASSIFICAÇÃO Nocivo, Inflamável

VALIDADE

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

ELECTROCLEAR-SP


