
 

 

CMX 200 
Desengraxante Industrial Alcalino 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CMX 200 é um desengraxante alcalino desenvolvido para limpeza de lâminas e 
lamínulas que contém resíduos de sangue e outros sedimentos comuns em 
laboratórios de análises clinica, patologias, etc. É eficiente na remoção de óleos, 
resíduos proteicos, graxa, fuligem em metais ferrosos, plástico, vidro, cerâmico e 
concreto. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendamos diluições máximas de até 1:20 em água, de acordo com o grau de 
sujidade. Aplicar sobre a superfície através de imersão, pulverização ou com auxílio de 
um pincel, enxaguando após o uso. Não recomendamos CMX 200 para superfícies 
pintadas ou de alumínio. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor vermelha (*) e odor característico. 
 pH: 13,0 – 14,0 
 Teor de Ativos: 23,5 – 26,5% 
 Densidade: 1,050 – 1,060 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 
(*) Também disponível na versão incolor. 
 

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CMX 200 
Laboratórios de análises clínicas, hospitais, indústrias em geral, oficinas, gráficas e etc. 
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