
CARACTERÍSTICAS   BENEFÍCIOS

Poderoso A sua ação desengordurante eficaz dissolve depósitos pesados de óleos minerais, gorduras, alcatrão, 
betume e ceras de uma vasta gama de metais, plásticos e superfícies pintadas.

Económico É altamente concentrado e de alta absorção assegurando assim um elevado grau de remoção de sujidade 
com apenas uma pequena quantidade de produto. 

Eficaz Limpa completamente e de forma rápida motores, componentes de maquinaria e ferramentas.

Ponto de inflamação elevado Risco de inflamação reduzido devido ao seu ponto de inflamação elevado de 61°C, tornando-o mais seguro 
de utilizar do que outros desengordurantes.

Versátil   Pode também ser utilizado para remover óleos e marcas de gorduras em vários tipos de pavimentos, 
manchas de alcatrão e óleos de carrocerias e tintas em artes gráficas.

Fácil de enxaguar Contém agentes emulsionantes especiais que facilitam o seu enxaguamento com água deixando as 
superfícies limpas e sem resíduos gordurosos.

Reutilizável Rápida separação da gordura e da sujidade quando utilizado em equipamentos de lavagem de peças, o 
que lhe permite ser reutilizado várias vezes proporcionando assim um resultado mais económico na sua 
utilização.

FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATO

SJZ25L 25 litros

DESENGORDURAMENTO E MANUTENÇÃO

Swarfega® Jizer 
Desengordurante de peças que enxagua-se com água

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Desengordurante de peças que enxagua-se com água e dissolve rapidamente 
depósitos pesados de óleo mineral, graxa, alcatrão, betume e ceras. NÃO 
deve ser enxaguado em ralos nem cursos de água. 

INDICAÇÕES

Ambientes industriais e sector automóvel em geral. 

MODO DE APLICAÇÃO 

Aplicar o produto puro por imersão, escovando, limpando ou com spray 
de baixa pressão.Deixar atuar alguns minutos para desincrustar e dissolver 
a sujidade. Remover enxaguando com água, secar com uma linha de ar 
ou com um lenço de papel ou pano. Para prevenir a ferrugem, trate os 
metais limpos com Swarfega Duck Oil. Para remover manchas de alcatrão, 
marcas de óleo, etc. da carroceria, verta o produto num pano e esfregue 
suavemente. 

ATENÇÃO: Não pode ser utilizado em superfícies alcatroadas, pode 
afetar alguns tipos de plásticos, borracha, betume e asfalto. Antes da 
primeira utilização, aplique o produto numa pequena área para testar a 
compatibilidade com a superfície a ser limpa.

ELIMINAÇÃO: Elimine os resíduos através de uma empresa de eliminação 
de resíduos autorizada de acordo com o Regulamento Municipal do Serviço 
de Gestão de Resíduos. Evite o derrame ou escoamento para esgotos, 
calhas ou cursos de água.
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Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão baseadas no nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica 
obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas aos direitos de propriedade intelectual 
existente de terceiros, principalmente os direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou garantia das 
propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme 
o progresso tecnológico ou desenvolvimentos futuros.
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