
 

 

POLICHEM 
Desincrustante Ácido 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
POLICHEM é uma combinação de ácidos, emulsificantes e umectantes para ser 
utilizado na limpeza de sujidades pesadas. POLICHEM é muito eficiente para a limpeza 
de pedras em geral, mosaico português (calçadas), pisos industriais, azulejos 
existentes em boxes de lavadores de veículos e etc. Contêm em sua formulação 
emulsificantes que o torna eficiente para a limpeza de chassis impregnados com 
graxas, óleos misturados com argilosos e outras sujidades. POLICHEM limpa sem 
atacar o alumínio, devendo ser utilizado a uma diluição leve. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Observação.: POLICHEM agride superfícies vítreas e vitrificadas, cerâmicas, ardósia, 
mármores e granito polido, não recomendamos seu uso nesses casos. 
Remover pó e areia da superfície e umedecer com água limpa o piso. 
Recomendamos diluições máximas de até 1:10 em água dependendo do grau de 
sujidade. 
Espalhar o produto em pequenas áreas e deixar agir por 5 minutos. 
Esfregar com o auxílio de máquinas conservadoras ou escovas. 
Retirar a solução suja do piso e enxaguar com água limpa 
Após a limpeza neutralizar a superfície com BIO DC 20 numa diluição de 1: 20 em 
água e enxaguar novamente. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, levemente viscoso, de incolor a amarelo e odor 

característico. 
 pH: 0,0 – 1,0 (papel indicador) 
 Teor de ativos: não se aplica 
 Densidade: 1,020 – 1,030 g/cm3 
 Viscosidade: 30 – 40cps 

 

REGISTRO NA ANVISA Nº 325930037. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO POLICHEM 
Empresas de terraplanagem, transportes, pavimentação, construtoras, empresas de 
tratamento de pisos, limpadoras e etc. 
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