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DESENGORDURANTE DE MOTORES E CHASSIS 
CELLCAR – RA102 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLCAR é um produto líquido incolor, não aquoso, de baixa viscosidade, odor característico e facilmente emulsionável em 

água. 

 

COMPOSIÇÃO 

É um produto formulado à base de solventes parcialmente aromáticos, tensioactivos aniónicos e não iónicos, antioxidantes e 

anticorrosivos. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLCAR é um produto recomendado para a limpeza e desengorduramento exterior de motores, chassis e peças metálicas. 

 

MODO DE EMPREGO 

Por imersão para a limpeza de peças metálicas de pequena dimensão. Por pulverização a baixa pressão para a limpeza de 

peças grandes ou maquinaria e peças montadas. O CELLCAR pode-se utilizar puro ou diluído com gasóleo ou petróleo na 

proporção de 1:1 a 1:4, dependendo do grau de sujidade. No caso de circuitos com borracha ou plástico utilizar emulsionado em 

água na proporção de uma parte de produto para 5 partes de água. Em todos os casos passe seguidamente com água corrente 

de preferência com pressão, de modo a eliminar restos de sujidade e desengordurante. 

 

PROPRIEDADES 

- Não contém benzeno nem tetracloreto de carbono. 

- Actuação rápida e eficiente. 

- Bom poder desengordurante. 

- Não é corrosivo para metais e suas ligas. 

- Forma emulsões estáveis com água. 

- Miscível com gasóleo ou petróleo. 

- Inflamável a temperaturas superiores a 60ºC. 

 

PRECAUÇÕES 

- O Cellcar deverá ser aplicado em ambientes arejados, em especial quando pulverizado, para evitar a sua inalação. 

- Evitar o contacto com a pele e com os olhos. 

- Usar luvas no seu manuseamento. 

 

ARMAZENAGEM 

- Conservar em recipiente fechado e em lugar fresco. 

- Manter afastado de fonte de ignição. 

 

 


