
 

 

POLICHEM PLUS 
Limpador de Base Ácida 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
POLICHEM PLUS é uma combinação de ácidos, emulsificantes e umectantes para a 
remoção de sujidades pesadas. POLICHEM PLUS é indicado para lavagem de 
materiais em alumínio, chassis de veículos e pedras brutas em geral. Contêm em sua 
formulação emulsificantes que o torna eficiente na limpeza de chassis impregnados 
com graxas e óleos misturados com argilosos e outras sujidades. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Observação.: Não recomendamos o uso de POLICHEM PLUS para superfícies vítreas 
ou vitrificadas, cerâmicas, ardósia, mármore e granito polido. POLICHEM PLUS aceita 
diluições de até 1:40 em água dependendo do grau de sujidade. Espalhar a solução, 
deixando o produto agir por 5 minutos e enxaguar usando BIO DC 20 para neutralizar a 
ação do ácido, conforme diluição de rotulagem. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor rósea e odor característico. 
 pH: 1,0 – 3,0 
 Teor de ativos: não se aplica 
 Densidade: 1,015 – 1,045 g/cm3 
 Viscosidade: 20 – 50cps 

 

REGISTRO NA ANVISA Nº 325930036. 
 

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