
 

 

CMX 38 
Desengraxante Solvente Industrial 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CMX 38 é um desengraxante solvente que penetra e dissolve óleos, graxas, fuligem 
em metais, plásticos, fórmicas e cerâmicas, com ação rápida e eficiente. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
CMX 38, por ser um detergente solvente de ampla aplicação, pode ser diluído em até 
1:15 partes de água, de acordo com o grau de sujidade. 
Aplicar a solução de CMX 38 sobre a superfície através de pulverização, imersão ou 
pincelamento. Remover com o auxílio de um pano limpo ou enxaguar com água limpa, 
principalmente quando houver a necessidade de pintura ou qualquer tratamento da 
superfície. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor rósea e odor característico. 
 pH: 11,5 – 13,5 
 Teor de ativos: 11,0 – 13,0% 
 Densidade: 1,010 – 1,050 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 30cps 

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CMX 38 
Indústrias em geral, oficinas, gráficas, empresas de ônibus, clubes, escolas e etc. 
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