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FUNÇÃO: Solvente desengraxante emulsionável para uso geral. 
 
INDICAÇÃO DE USO: Indicado na limpeza e desengraxe de máquinas, motores e peças com qualquer tipo de sujeira aderida, 
principalmente óleos e graxas oxidados. Pode ser usado na indústria gráfica e de alimentos. 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
O Desengraxante Emulsionável da Allchem é uma composição não tóxica e biodegradável, especialmente desenvolvida para a 
limpeza pesada de máquinas, motores e equipamentos. É indicado também para a limpeza de outros substratos, onde o solvente 
e os aditivos penetram nas gorduras amolecendo-as em poucos instantes com seu grande poder umectante e dispersante.  
Na aplicação sucessiva com jatos d’água, as gorduras e óleos são instantaneamente emulsionados junto com os solventes e os 
aditivos, deixando as superfícies livres de gorduras, óleos lubrificantes ou protetivos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Características Análises Típicas  

 Densidade                0,79 

Aspecto Líquido límpido 

 Ponto de Ebulição (ºC)                180 

Teor de Aromáticos - BTX                0,05 

Teor de Clorados                Isento 

 Tensão de Ruptura (rigidez dielétrica) (KV)                30  

Taxa de Evaporação (Acetato Butila = 100)                3 

Enxofre total, % peso (máx.)                zero 

 Ponto de Fulgor (ºC)                37,0 
 

 
COMPOSIÇÃO 
Solventes derivados de petróleo e aditivos.  
 
MODO DE USO: Pronto para o uso, Não diluir. 
Aplicar o produto diretamente sobre a superfície a ser limpa. Podem-se usar trinchas, pincel, escovão ou pulverização. Deixar agir 
e esfregar. Para a retirada e limpeza final, aplicar jatos de água com pressão. O produto emulsionado é facilmente retirado. 
  
PRECAUÇÕES DE USO: 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores 
orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão 
externa. 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 014811. 
 
VALIDADE: 
 24 meses. 

 
EMBALAGENS: 
Latas 900 mL, 5L, 18L, 20L e Tambor 200L. 
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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 
Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais. 
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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