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DIOPOL 20M DETERGENTE COM ESPUMA ATIVA 

PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Detergente ultra concentrado, constituído por tensioativos de grande qualidade, com elevada produção 
de espuma. 
 

PROPRIEDADES 
 

Remove qualquer tipo de sujidade rapidamente, sem necessidade de esfregar, pois elimina a película 
estática. É um ótimo desengordurante, formulado para elevada produção de espuma e com grande 
concentração de matéria ativa. Remove facilmente os mosquitos aderidos. Não ataca as borrachas, 
plásticos e pinturas. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Espuma ativa para a lavagem e pré-lavagem de automóveis, camiões, autocarros, carruagens, vagões de 
carga e outros veículos de serviço, em túneis e pórticos de lavagem. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Recomendam-se diluições até 1:150 partes de água. Deve ser aplicado por pulverização, iniciando pela 
parte inferior da carroçaria. Deixar atuar, sem deixar secar e em seguida enxaguar com água sob pressão 
iniciando pela parte superior da carroçaria. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Castanho 
Densidade: 1,10 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Inodoro 
pH(5%): 12,5 ± 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 
 

Não deve ser aplicado ao sol. Não deixar secar sem remover o produto. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


