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FUNÇÃO  
Descarbonizante e Desengraxante concentrado para limpeza pesada. 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CUIDADO PRODUTO ÁCIDO 
O Descarbonizante é uma formulação balanceada com tensoativos mistos e solventes biodegradáveis adequados para a operação 
de limpeza pesada de cabeçotes, pistões, blocos, turbinas, bombas injetoras etc., removendo graxas, óleos pesados, resíduos, 
depósitos de carvão e terra. Permite diluições de até 1:10 com água, com grande poder de limpeza. Indicado para a lavagem de 
pisos de oficinas mecânicas, porões de navios etc. O produto é biodegradável e isento de alcalinidade livre, não ataca borrachas, 
plásticos e vinil. Atua em qualquer dureza da água. Isento de solventes clorados, fenóis e derivados de petróleo. 
 
ANTES                                                                                                   APÓS 

                                          
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características Análises Típicas  

Aspecto e Cor Líquido  incolor 

Teor de ativos 31,0 % 

pH solução a 1% 10,0 

Densidade  1,15 

 
MODO DE USO 
O produto pode ser usado puro ou diluído. Se a limpeza for efetuada através de imersão da peça, verificar se a capacidade do 
reservatório é adequada para o volume e que a peça fique totalmente submersa. Deixar por períodos de 20 a 120 minutos ou mais 
se necessário e depois lavar com jatos de água de alta pressão, dependendo do tipo de peça e sujeira pode ser necessários 
tempos de imersão maiores como 6 a 10 h. Para superfícies maiores pode-se aplicar com pistola e na diluição adequada, esperar 
o tempo de ação de 60 minutos e esfregar com uma esponja ou vassoura, lavar com água sob pressão. 
 
DILUIÇÃO 
Dependendo do tipo de sujeira a ser removida. Sugere-se diluições de 1:5 (motores e limpeza pesada), e pode ser diluído até 1:10 
para limpezas leves. 
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VALIDADE 
24 meses. 
 
RENDIMENTO MÉDIO  
Variável dependendo da superfície. 
 
COMPOSIÇÃO 
Tensoativos aniônicos e não iônicos, complexantes orgânicos, aditivos neutralizantes e água. 
 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha 
a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância. 
Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110. 
 
EMBALAGENS 
Bombonas de 20L. 
 
GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
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