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IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.

LINHA AR CONDICIONADO

BOLETIM  TÉCNICO

LIMPEZA PESADA PARA 
AR CONDICIONADO

1 litro

Precauções e Segurança

Líquido pouco viscoso
Esbranquiçado
Característico
(0,2%) : 2,0 - 3,0
0,97 - 0,99
50,5 - 52,5
2 anos
Ácido fluorídrico
Ácido clorídrico, ácido sulfônico, ácido 
fluorídrico, veículo e conservante. 

Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para 
avaliar se o resultado é o esperado. 

Desmonte o aparelho ou a carenagem. Identifique a serpentina 
do aparelho e dilua 1 parte do produto para até 3 partes de água. 
Usar um pincel ou pulverizar na superfície a ser limpa. Deixe agir 
por alguns minutos. Faça o enxágue com água limpa. Se persistir a 
sujidade, repita a operação.

Todo produto concentrado deve ser diluído somente na hora do uso, 
utilizando água limpa. 

Indefinido

Dilua 1 parte do produto para até 3 partes de água.

Todos os tipos de ar condicionado.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. PERIGO.  Provoca queimadura severa à pele e dano aos 
olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. 
Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e 
proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não 
utilizar para desinfecção de alimentos. EM CASO DE INGESTÃO: Lave 
a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE 
(ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a 
pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de 
usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave 
cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de 
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM 
CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma 
posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO 
DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). Tratamento 
específico. Contém ÁCIDO CLORÍDRICO. Não misture com água na 
embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize 
a embalagem vazia.  Para abrir a embalagem, gire cuidadosamente a 
tampa até romper o lacre. Após o uso, manter a embalagem fechada.

Produto indicado para a limpeza da serpentina de aparelhos de ar condicionado.
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IMPORTANTE USO DE LUVAS, 
ÓCULOS E MÁSCARA.


