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CEPSA DESENGRASANTE 
 

 

   
O Produto CEPSA DESENGRASANTE é um produto líquido, alcalino, de cor verde, totalmente solúvel tanto em água 
fria como em água quente. 
 
As suas elevadas performances, optimizam o seu rendimento, em qualquer tipo de água, evitando obstruções dos 
orifícios, tubos e bombas. 
 
Este produto contém uma selecção de tensoactivos que permite a eliminação das diferentes sujidades existentes, 
para além de possuir um equilibrado poder de espuma para possibilitar a sua utilização com os modernos 
equipamentos de lavagem.  

 
Aplicações:   
• Produto adequado para a limpeza de chassis, partes inferiores de chassis e motores de todo o tipo de veículos. 
• Excelentes resultados da limpeza de lonas de camiões. 
 
 
Utilização: 
• Em motores e partes inferiores de chassis 

Diluir em água em 5 – 10%, borrifar o motor ou partes inferiores do chassis, deixar actuar durante 2 a 5 
minutos e enxaguar com água à pressão. 

• Em solos e fossas: 
Diluir em água em 5- 25%, aplicar sobre toda a superfície a limpar, deixar actuar entre 10 a 20 minutos e lavar 
com água. 

 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS CEPSA DESENGRASANTE 
Aspecto Líquido transparente 
Cor Verde 
Odor Inodoro 
pH concentrado 13,2 
pH a 1% 11,5 
Densidade 20 ºC 1,097 
Carácter iónico Não iónico 
Ponto de fluxão,  -2 ºC 
Matéria activa % 17,7 

 
 
 
 
 

 
Este produto utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação para o qual está prevista não 
apresenta riscos particulares. Uma ficha de dados de segurança conforme a legislação em vigor na UE encontra-se 
disponível junto do seu Gestor Comercial. Nela encontrará informação relativa ao perigos, manuseamento e 
precauções a tomar, medidas de primeiros socorros e dados do Meio Ambiente do produto. 
 


