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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:  
Limpeza segura de jantes e superfícies. 

Detergente com base ácida para a limpeza, remoção de 

manchas e abrilhantado de jantes de veículos, aluminio e 

metais delicados. 

Modo de Utilização: 
PULVERIZADOR  750 ml: Aplicar o produto directamente 

sobre a superfície a tratar. Esperar uns segundos, não mais 

de cinco minutos. No caso de sujidades entranhadas 

esfregar com uma esponja ou pano. Enxaguar com água 

abundante e secar. 

BILHA  4 lt.: Diluir sempre numa proporção de tres partes de 

água por uma de produto. Aplicar a diluição directamente 

sobre a superfície a tratar. Esperar uns segundos, não mais 

de cinco minutos. No caso de sujidades entranhadas 

esfregar com uma esponja ou pano. Enxaguar com água 

abundante e secar. 

Características Técnicas: 
*ESPECIFICAÇÕES: 

 ASPECTO:  Líquido Transparente. 

 COR:   Incoloro. 

     ODOR:   Característico. 

 DENSIDADE (20º): 1022 - 1026 kg/m³ 

     pH:   1,5 - 2,5 (sol a 10%) 

*COMPOSIÇÃO: 

Dissolução aquosa de tensioactivos. 

Segurança e Manejo: 
PERIGO. Contém: Esteres do Ácido fosfórico. Provoca queimaduras na pele 

e lesões oculares graves. Usar luvas de protecção/vestuário de 

protecção/protecção ocular/protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: 

enxaguar a boca. NÃO 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. 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: 

PRODUTO LIMPEZA DE JANTES, 

CROMADOS E ALUMINIOS 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS 
CONFORME: 

Regulamento 648/2004/CE 

Aplicações:  
Por ser de alta concentração, elimina com facilidade 

alcatrão, manchas e sujidades de todo o tipo. 

Não ataca  as superfícies tratadas. 

AULI042: 12 pulveriz. de 750 ml. 

AULI045: 4 bilhas de 4 lt. 

Advertências: 
Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos 

(CIAV) Tel. 808250143. 

Pictogramas de sinalização: 

Apresentação: 

http://www.thomil.com/

