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DECACID CR DETERGENTE E DESINCRUSTANTE 

PROFISSIONAL DE CARROÇARIAS 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Produto de limpeza de carater ácido com ação desincrustante de resíduos. A sua fórmula contém uma 
mistura sinérgica de ácidos, agentes tensioativos e inibidores de corrosão. 
 

PROPRIEDADES 
 

Excelente capacidade para remover todo o tipo de resíduos e incrustações minerais aderidas às 
superfícies.  
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Utilizado como produto de limpeza e desincrustante para carroçarias de veículos em estaleiros de obra. 
Tais como: Camiões de transporte de cimento, carrinhas, carros e máquinas utilizadas em ambiente de 
obra. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Recomenda-se uma diluição de 5 a 10% em água, dependendo do grau de incrustação. Pode ser utilizado 
pulverizando sobre a superfície a limpar. Após aplicação, se necessário, esfregar com uma escova 
apropriada para remover os resíduos mais difíceis. É importante controlar o tempo em que o produto está 
em contacto com as superfícies, não deixando secar ou atuar demasiado tempo. Finalizar enxaguando 
com água sob pressão. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Vermelho 
Densidade: 1,10 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 

pH(2%): 1,5 ± 0,5 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Usar luvas impermeáveis durante o manuseio e aplicação. Evitar o contacto com os olhos. Não armazenar 
o produto em recipientes de metal. Não misturar com outros produtos. Não utilizar em superfícies de 
alumínio anodizado. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


