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MOTOLAV DESENGORDURANTE INDUSTRIAL 

DE BASE SOLVENTE  
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Desengordurante concentrado, formulado com base em tensioativos especiais, dissolventes orgânicos e 
alifáticos. Produto de base solvente com capacidade emulsionante. 
 

PROPRIEDADES 
 

A sua ação reside nos dissolventes incorporados e na sua capacidade de emulsão. Apresenta elevada 
capacidade penetrante e dissolvente. Remove todo o tipo de gorduras e óleos em peças metálicas. Muito 
eficaz na remoção de partículas minerais, aderidas às superfícies.  
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Especialmente concebido para ser utilizado na lavagem e desengorduramento de máquinas, 
equipamentos mecânicos, peças metálicas, motores e ferramentas. Utilizado nas áreas de manutenção 
mecânica, construção civil, metalomecânica e extração mineira. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Utilizar puro por pulverização, com uma trincha ou por imersão das peças. Aguardar alguns minutos para 
que atue eficazmente e em seguida finalizar removendo totalmente o produto com água sob pressão. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Castanho claro 
Densidade: 0,80 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Caraterístico 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol, longe de fontes de calor e ignição. 
Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Usar luvas durante a aplicação. Produto inflamável, não fumar durante a aplicação, não utilizar perto de 
fontes de ignição. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


