
Jonclean 33

Detergente para pré-lavagem de veículos
Descrição
O Jonclean 33 é um detergente líquido, solúvel em água, 
especialmente desenvolvido para eliminação de óleos e gorduras 
minerais, fumos, pó, insetos, etc.

Propriedades
Jonclean 33 é um produto altamente concentrado, cuja cuidada 
seleção de tensoativos e sequestrantes permite a sua utilização a 
baixas concentrações, em águas de qualquer dureza.
Jonclean 33 foi particularmente desenvolvido para a limpeza exterior 
de veículos e o desengorduramento de peças e motores contudo, 
pode ser utilizado para a limpeza de todo o tipo de superfícies na 
indústria em geral, como p. ex. bombas de abastecimento.

Instruções de utilização
Jonclean 33 necessita de diluição.

Método de spray (pulverizador manual ou automático)
1. Diluir o produto em água a uma concentração entre 1,5 % a 5 %.
2. Pulverizar uniformemente a solução sobre a superfície a limpar e 

deixar atuar alguns minutos. No caso de veículos estes devem ser 
introduzidos de imediato no túnel ou ponte.

3. Enxaguar abundantemente.

Nota: A aplicação e o enxaguamento podem ser feitos 
manualmente ou com máquina de escovas.

Método de imersão
1. Diluir o produto em água, de preferência quente (50 °C a 75 °C), 

a uma concentração máxima de 5 %.



Jonclean 33

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 40301 pt 11/18

Dados técnicos

Aspeto Líquido amarelo-claro, transparente pH (puro) > 12

Densidade relativa (20 °C) 1,1 g/cm3

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Produto Descrição/Embalagem disponível

Jonclean 33 20 L

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) 
– sds.diversey.com/ Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.
Apenas para uso profissional/especialistas.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
648/2004, relativo aos detergentes.


