LUBROTEC DS-20
Desengraxante industrial alcalino.
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Apresentação
LUBROTEC DS-20 é um desengraxante alcalino indicado para a limpeza de equipamentos industriais, peças
metálicas ou veículos, na remoção de barro, fuligem, óleo, graxa e poeira. Possui tensoativos e glicóis que
penetram, desagregam e saponificam a sujeira, graxas e óleos. Possui ação sobre a sujeira localizada, podendo
ser aplicado por pulverização, imersão ou jato.
LUBROTEC DS-20 não deixa resíduos nas superfícies limpas, não necessitando desengraxe após a sua
aplicação. Pode ser utilizado puro ou diluído em até 1:20 em água de acordo com a limpeza a ser realizada.
No caso de sujeiras grossas e incrustadas o melhor resultado se dá com a imersão. Havendo a impossibilidade
da imersão, deixar o produto penetrar por algum tempo para amolecer a sujeira e retirá-la com enxágue,
panos ou havendo necessidade, uma escova.

Aplicações
•
•
•

Limpeza de máquinas, e equipamentos em geral, chapas metálicas, filtros de ar e óleo, vidros, coifas,
fornos e fogões. (neste caso diluição 20x1)
Limpeza de chão de fábrica, banheiros e pias (neste caso diluição 10x1)
Para limpezas ainda mais severas pode ser utilizado na diluição 5x1 ou ainda puro.

IMPORTANTE: Pelo seu alto poder desengraxante, LUBROTEC DS – 20 não deve ser manuseado sem proteção
nas mãos, pois remove a oleosidade natural da pele e deixa-a ressecada e com risco de dermatites.

Características Físico – Químicas
Aparência ....................................................................................................Líquido translúcido
Cor.................................................................................................................................Azulado
Densidade 20/4ºC, g/cm³ (ASTM D. 1298)....................................................1,055+-0,01 g/cm³
pH concentrado (Potenciômetro).....................................................................................13-14

• Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando
dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.
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