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DESOXIDANTE E RENOVADOR PARA ALUMÍNIO E INOX

Características
Liquido límpido de reacção química ácida sem 
corantes.

Propriedades
DERALUNOX é miscível em água em todas as 
proporções, apresenta uma baixa tensão superficial, 
assegura uma perfeita penetração nas sujidades 
incrustadas.
DERALUNOX solubiliza os depósitos calcificados e 
os oxidos metálicos fixados nas superficies de 
alumínio e em certos aços inoxidáveis.

Utilização
DERALUNOX utiliza-se para renovação e desin-
crustação  dos equipamentos rolantes tais como 
cisternas ferroviárias ou rodoviárias, cisternas fixas, 
limpeza e renovação de contentores.
DERALUNOX utiliza-se em empresas de transpor-
te, agro-alimentares, auto estradas, fabricas, zonas 
portuárias, estaleiros navais, etc...
DERALUNOX renova e desincrusta as jantes do 
material rolante particularmente oxidadas.
Devido às suas funções de desengorduramento e 
de desoxidação rápida, permite eliminar as 
gorduras de caracter rodoviário afim de obter uma 
superfície renovada com aspecto brilhante.

Precauções
Armazenar fora do alcance das crianças. Fechar a 
embalagem após cada utilização. Evitar o contacto 
com a epiderme.  Em caso de contacto com a pele 
ou os olhos, lavar com água em abundância. Não 
misturar com outros produtos. Utilizar material de 
protecção adequado.  Proteger do frio. Não utilizar 
sobre alumínios anodizados, ligas leves, galvaniza-
das, etc... Efectuar sempre um teste para 
determinar a compatibilidade e o tempo de contacto 
apropriado
Produto Químico: Leia sempre a rotulagem antes de 
utilizar.

Aplicação 
Molhar ligeiramente e uniformemente as superficies 
a limpar. Aplicar DERALUNOX diluído em água fria 
com uma concentração de acordo com a espessu-
ra da sujidade a limpar, geralmente a diluição varia 
de 1 litro por 2 a 3 litros de água, para operações de 
desincrustação ou renovação, e  de 1 litro até 8 a 10 
litros de água para as limpezas frequentes.
DERALUNOX aplica-se por pulverização ou à
escova sempre de baixo para cima. Deixar actuar 5 
minutos e de seguida lavar com água de preferência 
sob pressão sempre de cima para baixo.
DERALUNOX  é um produto de caracter ácido, no 
caso de limpezas exteriores de materiais de 
transporte ou na industria agro-alimentar após a 
limpeza final e até à neutralização das superficies, 
terminar a operação de lavagem com um detergente 
compatível com a industria alimentar seguido de um 
enxaguamento com água potável. 
DERALUNOX pode ser aplicado por imersão ou 
banho. Para renovação e desoxidação de pequenas 
peças diluir na proporção de 1 litro até 5 litros de 
água a modelar em função da natureza das 
sujidades ou oxidações (5 a 15 minutos).
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