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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:  
Espuma enérgica de máxima segurança. Detergente 

enérgico e espumante com inibidores de corrosão que se 

utiliza nas instalações automáticas para conseguir uma 

lavagem impecável das carroçarias. 

Modo de Utilização: 
ARCOS DE ESPUMA ACTIVA: 

Colocar sempre o produto puro na bomba e dosear entre 1 

e 5% na saída dos aspersores. 

 

DOSAGEM PRÉLAVAGEM LAVAGEM 

1º PRÉDILUIDO 1:4 litros 1:4 litros 

2º % na Bomba 15-50% 25-50% 

% Puro na Bomba 
3-10%  

(na Bomba) 

5-10% 

 
Características Técnicas: 
*ESPECIFICAÇÕES: 
 ASPECTO:  Líquido Transparente. 

 COR:   Rosa. 

     ODOR:   Característico. 

 DENSIDADE (20º): 1053 - 1055 kg/m³ 

     pH:   10,9 - 11,9 

*COMPOSIÇÃO: 

Mistura solução aquosa de agentes de superficie e surfactants. 

Segurança e Manejo: 
PERIGO. Contém: Alcool, C 12-14, etoxilado, sulfato, sais de sodio; Acidos 

sulfonicos, C14-17-sec-alcano, sais de sodio. Provoca lesões oculares 

graves. Provoca irritação cutânea. Lavar mãos cuidadosamente após 

manuseamento. Usar luvas de protecção/protecção ocular. SE ENTRAR EM 

CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. 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. Contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Eliminem-se o conteúdo e/ou seu 

recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou 

embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. USO 

PROFISSIONAL. Empresa certificada por BVQI: 

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

Pictogramas de uso: 

AUDE046: 1 bilha de 25 kg. 

DETERGENTE ESPUMA ACTIVA PARA 

PRÉLAVAGEM E LAVAGEM 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS 
CONFORME: 

Regulamento 648/2004/CE 

Aplicações:  
Gera uma espuma densa, aderente e muito visual que 

dissolve com facilidade e poco tempo de contacto todo o 

tipo de sujidades ressequidas e muito pegadas. 

Produto altamente concentrado com grande capacidade 

de humectação-penetração na sujidade. 

Advertências: 
Em caso de acidente consultar o Centro Informação 

Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143. 

Pictogramas de sinalização: 

Apresentação: 

http://www.thomil.com/

