
 

 

SUPER HEAVY 
Limpador Desengraxante Pesado 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
SUPER HEAVY é um desengraxante industrial alcalino, biodegradável, com forte poder 
de emulsificação. Não é inflamável, tornando totalmente seguro seu armazenamento e 
utilização. Contém em sua formulação tensoativos inibidores de corrosão e 
umectantes. Seu alto teor de agentes ativos o torna eficiente em tarefas extremamente 
severas e pesadas, tais como máquinas, pisos industriais, ferramentas e equipamentos 
impregnados com óleo, graxas e graxas carbonizadas, atuando como restaurador de 
pisos queimados por agentes ácidos. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendamos diluição máxima de até 1:40 em água, conforme o grau de sujidade. 
Espalhar a solução em pequenas áreas e deixar agir por 5 minutos. Esfregar com 
auxílio de escovão ou máquina conservadora, utilizando discos ou escova. Retirar a 
solução suja e enxaguar. Para desengraxe de metais, faze-lo por imersão. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor azul e odor característico. 
 pH: 12,0 – 14,0 
 Teor de ativos: 21,0 – 23,0 % 
 Densidade: 1,030 – 1,060 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 30cps 

 

REGISTRO NA ANVISA Nº. 325930048 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO SUPER HEAVY 
Indústrias em geral, oficinas, concessionárias, empresas de transportes e etc. 
 


	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	SUPER HEAVY é um desengraxante industrial alcalino, biodegradável, com forte poder de emulsificação. Não é inflamável, tornando totalmente seguro seu armazenamento e utilização. Contém em sua formulação tensoativos inibidores de corrosão e umectantes....
	RECOMENDAÇÕES DE USO
	Recomendamos diluição máxima de até 1:40 em água, conforme o grau de sujidade. Espalhar a solução em pequenas áreas e deixar agir por 5 minutos. Esfregar com auxílio de escovão ou máquina conservadora, utilizando discos ou escova. Retirar a solução su...
	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
	 Aparência: líquido transparente, cor azul e odor característico.
	 pH: 12,0 – 14,0
	 Teor de ativos: 21,0 – 23,0 %
	 Densidade: 1,030 – 1,060 g/cm3
	 Viscosidade: 10 – 30cps
	REGISTRO NA ANVISA Nº. 325930048
	SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO SUPER HEAVY
	Indústrias em geral, oficinas, concessionárias, empresas de transportes e etc.



