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Alkaliz P 40
Mistura de álcali resistentes com surfactantes não-iônicos
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...................................................................................................................................................................
Propriedades fisico-químicas
...................................................................................................................................................................
Aparência: Líquido âmbar de baixa viscosidade
pH: 9,0 - 11,0
Densidade (g/cm3): 0,850 - 1,050
Composição: Mistura de álcali resistentes com surfactantes não-iônicos
...................................................................................................................................................................
Descrição:
...................................................................................................................................................................
O Alkaliz P 40 é uma mistura otimizada de álcali resistentes com surfactantes não-iônicos. Esse produto foi
especialmente desenvolvido para utilização em formulações de limpadores e desengraxantes com alto teor de
álcalis (hidróxido de sódio ou potássio). Devido ao balanceamento o Alkaliz P 40 proporciona uma
estabilidade sempre homogênea em sistemas extremamente alcalinos mantendo-os sempre transparentes.
Este produto exerce excelente ação de desengraxe, limpeza e umectação e possui ótima solubilidade em água,
agindo em total sinergia com os sistemas alcalinos.
..................................................................................................................................................................
Principais aplicações
...................................................................................................................................................................
 Limpeza automotiva e de componentes de veículos;
 Limpadores institucionais;
 Limpadores alcalinos de uso geral
O Alkaliz P 40 foi desenvolvido para ser usado na formulação de desengraxantes alcalinos, em
combinação com agentes complexantes e outros sais. Muitas vezes, com a utilização do Alkaliz P 40 é
possível substituir vários componentes da formulação, o que traz retornos significativos em relação a
custo e estocagem de matéria prima.

.................................................................................................................................................................
Estabilidade e reatividade
...................................................................................................................................................................
Este produto é estável por 24 meses em condições normais de estocagem.
...................................................................................................................................................................
Condições de armazenagem.
...................................................................................................................................................................
Manter o produto na embalagem normal hermeticamente fechado em local fresco e arejado.
...................................................................................................................................................................
Tipo de embalagem
...................................................................................................................................................................
Bombonas de 50 kg e 200 kg.
..................................................................................................................................................................
Informações gerais
...................................................................................................................................................................
As informações técnicas que apresentamos a sua empresa representam o melhor de nosso conhecimento, quer verbal ou por escrito, são dadas de
boa fé. Nossa orientação não o desobriga de verificar informações atualizadas, especialmente as contidas em Boletins Técnicos, FISPQs e Fichas de
Inspeção e Segurança de Produtos Químicos, e de testar nossos produtos quanto a sua aplicabilidade para os processos e usos pretendidos. A
aplicação, uso e processamento de nossos produtos e de produtos manufaturados por vossa empresa estão além de nosso controle, e, ainda, sob
inteira responsabilidade do produtor. Nossos produtos são vendidos e nosso apoio técnico é dado de acordo com a versão corrente e das nossas
condições gerais de venda e entrega. Tudo em conformidade com as solicitações de nossos clientes.

