
Jonclean 600

Detergente para lavagem de carroçarias
Descrição
Jonclean 600 é um detergente líquido alcalino para a lavagem 
química de carroçarias, composto por tensoativos redutores da 
tensão superficial da água, agentes minerais de baixa alcalinidade  
e antirredepositantes da sujidade.

Propriedades
• Eficácia em águas de qualquer dureza, devido à sua fórmula

avançada especialmente concebida para limpeza de todas
as superfícies, independentemente dos tipos e variedade 
de sujidade

• Neutraliza os efeitos nocivos das águas duras e evita a
redeposição de sais nas superfícies limpas

• Poder de dissolução da sujidade, mantendo-a em suspensão
na água, e assim ao contrário dos restantes detergentes
existentes no mercado, evita o esfregar tão prejudicial para
as pinturas dos veículos

• Baixo teor de espuma, que permite ao operador verificar o
estado da superfície durante todo o processo de lavagem e,
assim, facilitando o enxaguamento

• Não ataca nenhum dos componentes do veículo, tais como
parabrisas, borrachas, cromados, etc.

Benefícios
• Ideal para a limpeza exterior de veículos
• Aplicação segura, não ataca os componentes do veículo, tais

como para-brisas, borrachas, cromados, etc.
• Atua em diferentes tipos de sujidade e em águas de qualquer

dureza

Instruções de utilização
Jonclean 600 necessita de diluição, podendo ser aplicado por 
método manual ou método automático.
• Diluir o produto em água a uma concentração entre 0,5 % a 5 %,

dependendo do grau de sujidade a remover
• Pulverizar a solução sobre a carroçaria a limpar e deixar atuar

entre 5 a 10 minutos, dependendo do tipo de sujidade. O tempo
de atuação é importante para o desempenho do produto sobre
os diversos tipos de sujidade

• Enxaguar com água corrente

Atenção: Recomenda-se a utilização de máquinas de alta pressão, 
com água fria ou quente, para a obtenção de melhores resultados.
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Dados técnicos

Aspeto Líquido verde, 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 600 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.

Odor Ligeiramente perfumado


