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FLOT BIOMAX
Especificações Técnicas

DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL
1. DESCRIÇÃO

É um Desengraxante com alto poder de limpeza, elaborado a partir de matérias primas totalmente biodegradáveis,
destinado para substituir com eficácia produtos comum tipo; óleo diesel, querosene, gasolina e demais produtos que possuem
solventes e são prejudiciais à saúde.
É totalmente solúvel em água, não sendo inflamável, não corrosivo e não acido. Maior rendimento devido à diluição e ação
sob contato proporcionando economia nas aplicações e excelente custo/benefício. Trata-se de um limpador potencializado
para vários tipos de superfícies, pois possui grande poder de solubilização de sujidades, proporcionando uma limpeza rápida
e eficaz, que além de limpar e desengordurar remove graxas, óleos, gorduras, ceras, e toda e qualquer superfície encardida.
Poder ser utilizado na limpeza de peças em retificas e oficinas maquinas e equipamentos industriais, motores elétricos, tornos
e em toda superfície onde haja acúmulos de graxas, óleos e gorduras.
2. APLICAÇÕES

FLOT-BIO MAX Foi desenvolvido para limpeza e desengraxe de peças em maquinas de recirculação,
maquinas fechadas com aquecimento ou a frio, podendo ser utilizado também por imersão, pulverização, ou com ajuda de
pincel em cubas de limpeza. Flot Bio Max, poderá ser usado em superfícies metálicas, equipamentos
industriais e maquinas industriais.
,
3. INSTRUÇÕES DE USO

FLOT-BIO MAX, devera ser utilizado na limpeza pesada, de maneira diluído na proporção de ate 1:3 Em
sujidades mais leves o produto poderá ser diluído na proporção de ate 1:10. Recomendamos que se faça uma pré limpeza em
peças onde haja grande acúmulo de graxa, para que se consiga maior eficiência e economia do produto.
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto Físico
Aparência
Cor
Odor
pH
3
Densidade (g/cm )
Solubilidade em água
Validade

Líquido
Translúcido
Amarelo
Caracteristico
11 – 12
1,030 a 1,040
Total
24 meses

5. COMPOSIÇÃO
Tensoativo catiônico biodegradável, preservante bacteriostatico, solvente biodegradável, fragrância, corante e água.
6. MANUSEIO E SEGURANÇA
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
O manuseio do produto deve ser realizado com a utilização dos EPI's que constam na FISPQ.
7. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
LIMPADOR UNIVERSAL FLOT BIOMAX é comercializado em embalagens de 5 litros, ou ainda em embalagens
individuais de 20, e 50 litros;
Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada.
Para outras informações:
Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 3221-6900.
Ou visite o nosso website em: www.industriasquimicas3poderes.com.br.
As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso
melhor conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a 3 PODERES Industrias Químicas não fornece garantias a respeito
das informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por
qualquer dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações.

