
Exemplo de aplicação do IMPORGAR

CARACTERÍSTICAS

Liquido de reacção química fraca
alcalina, sem cheiro. Biodegrabilidade
superior a 90% de acordo com a
legislação em vigor. Temperatura de
resistência superior a 190º C.

Grande poder desengordurante activo
em águas duras.

IMPORGAR
LUBRIFICANTE 
ANTI-ADERENTE SEM SILICONE

IMPORGAR

UTILIZAÇÃO

IMPORGAR utiliza-se nas linhas de
engarrafamento de vinhos, cervejeiras,
assim como em carros de transporte
de lixos, mobiliários, alumínios,
plásticos, etc... - Dispersível em água

- Elevado poder molhante
- Protecção uniforme
- Evita a aderência

APLICAÇÃO

IMPORGAR aplica-se como prevenção
em superfícies a proteger, diluído na
proporção de 1 litro até 40 litros de
água. Pode ser aplicado por banho ou
pulverização.

PROPRIEDADES

IMPORGAR é dispersivel em água em
todas as proporções, não sujeito a
etiquetagem de nocividade ou toxidade.
Alto poder molhante e lubrificante e é
compatível com a maioria das
superfícies pintadas, superfícies
metálicas, plásticas, etc...

IMPORGAR graças ao seu poder
lubrificante, assegura uma protecção
uniforme e evita a aderência.



PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rotulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto 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.

IMPERQUIM-II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro de produto até 40 litros de 
água

NATUREZA QUÍMICA

Ácidos gordos seleccionados com 
funções lubrificantes, 

antiaderentes e inibidores de 
corrosão.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não iónicos, aniónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido âmbar

ODOR Sem odor

pH 9,90

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,050

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina

CLASSIFICAÇÃO Perigo

VALIDADE

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

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que 
podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável 
é o suficiente antes da secagem.


