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O nosso DEPARTAMENTO 

TÉCNICO atenderá sem 

compromisso qualquer dúvida 

ou pergunta sobre o produto ou 

a sua aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

 Descrição:  
Desengordurante enérgico com base em tensoactivos e 

dissolventes com elevado poder de emulsão. 

Desengordura e renova todo o tipo de peças. 

Modo de Utilização: 
Aplicar o produto a baixa pressão molhando toda a 

superfície a limpar. Deixar actuar uns minutos e enxaguar 

com água, preferentemente a pressão. Para 

desengorduramento por imersão, recomenda-se esfregar as 

peças com a ajuda de un pincel depois de uns minutos em 

demolho e enxaguar com água a pressão. 

Características Técnicas: 
*ESPECIFICAÇÕES: 

 ASPECTO:  Líquido Fluido. 

 COR:   Laranja. 

     ODOR:   Característico. 

     DENSIDADE (20º): 780 - 800 kg/m³ 

 Ph:   Não relevante 

*COMPOSIÇÃO: 

Destilados de petróleo. 

Segurança e Manejo: 
PERIGO. Contém: Hidrocarbonetos, C9-C10,n-alcanos, iso-alcanos, ciclicos, 

aromaticos (2-25 %); Alcool- etoxilado; Alcool-graxos etoxilados. Tóxico para 

os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pode ser mortal por 

ingestão e penetração nas vias respiratórias. Provoca lesões oculares 

graves. Líquido e vapor inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigens. 

Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção 

ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o 

cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a 

pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa 

para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a 

respiração. 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. Em caso de 

incêndio: para extinguir utilizar extintor de pó ABC . Eliminem-se o conteúdo 

e/ou seu recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos 

ou embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. Pode provocar 

pele seca ou gretada, por exposição repetida. USO PROFISSIONAL. Empresa certificada por BVQI: 

ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTÃO AMBIENTAL 

Pictogramas de uso: 

AUAD046: 1 bilha de 25 lt. 

DESENGORDURANTE DE MOTORES E 

PEÇAS 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME: 

Regulamento 648/2004/CE 

Aplicações:  
De aplicação puro ou misturado com dissolventes como o 

gasóleo mediante borrifado ou pulvarizado com máquina de 

alta pressão. Elimina por contacto gorduras, óleos e residuos em 

motores de explosão, peças e maquinaria diversa. Forma uma 

espuma seca e persistente que recobre e adere perfeitamente 

ás superfícies (inclusive verticais). Eficaz na limpeza de 

pavimentos de oficinas e estações de serviço com gorduras 

acumuladas. De fácil enxaguamento. 

Advertências: 
Em caso de acidente consultar o Centro Informação 

Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143. 

Pictogramas de sinalização: 

Apresentação: 

http://www.thomil.com/

