UNIREM A
REMOVEDOR DE CERAS

APRESENTAÇÃO

MODO DE UTILIZAÇÃO
Toda a operação de lavagem deve ser realizada à sombra e com a chapa do veículo fria, ou seja, à
temperatura ambiente.
Para a remoção de ceras de protecção, diluir entre 50 e 100 ml de produto por litro de água.
A diluição ideal depende do tipo de cera, podendo ser ajustada. Pulverizar a solução sobre o veículo
e enxaguar, utilizando um equipamento de alta pressão. Se possível, utilizar água quente. Passar
bastante água sob pressão, de modo a arrastar todo o produto e a cera.
Terminar a operação de desenceramento lavando o veículo com um detergente neutro. Enxaguar
com bastante água, utilizando um equipamento de alta pressão.
O utilizador deve ter em conta que o produto pode atacar alguns plásticos e borrachas. Dada a
diversidade de materiais plásticos e de borrachas existente nos embelezadores, frisos, grelhas e outros
componentes do exterior dos automóveis e dos veículos industriais, é aconselhável que, em caso de dúvida,
seja realizado um teste prévio.

DADOS TÉCNICOS

AUTOMÓVEL

Detergente concentrado, conjuga a ação de solventes com tensoativos,
numa matriz aquosa de carácter alcalino.
• Apresenta grande capacidade de limpeza e de desengorduramento,
de motores, chassis, pavimentos, removendo facilmente cera de
proteção de viaturas novas.

pH: 12,00 - 13,00
Odor: n.a.
Solubilidade: Solúvel

Aspecto Físico: Transparente
Densidade: 1,020 - 1,040
Cor: Incolor/amarelado

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de
actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada
na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM
CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vómito.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Manter fora
do alcance das crianças. Não ingerir.
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone
808 250 143

CÓDIGO DO PRODUTO
PADS202083

EMBALAGEM
4X5L / 20L

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume
qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.
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