
BIO FIRST F

FICHA TÉCNICA

PRODUTO:
Bio First F:

PRODUTOR:
ITC- Investigação Técnica e Química

DESCRIÇÃO:
Produto forte para limpeza de sujidades difíceis.

PROPRIEDADES:
Produto desengordurante multiusos de cariz industrial com COV´s inferiores a
1%.
Excelente para limpeza de óleos, colas e tintas (nomeadamente as aquosas),
fuligens, queimado, resinas,  material orgânico e sujidade em geral.
Deixa as superfícies limpas e secas, não deixa matéria orgânica evitando que as
superfícies se voltem a sujar rapidamente.
Não Corrosivo - Não ataca materiais suscetíveis como alumínio, ferro  fundido,
todo o tipo de aços, cobre, estanho, metais lacados, acrílicos, vidro, madeiras,
lonas, telas, bem como os respectivos vedantes, parafusos e borrachas dos
aparelhos.
Não ataca as tintas das superfícies pintadas
Não tóxico - Não tem odor, não irrita a garganta, nem dos utilizadores, nem dos
funcionários que estejam nas zonas circundantes.
Não inflamável - Impede acidentes graves e evita o uso de materiais de proteção
caros.
Não irritante - Não cria problemas de pele.
Biodegradável.
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APLICAÇÕES:
Pode ser usado em todo o tipo de indústrias
Limpeza do exterior e interior das máquinas, ferramentas, e controlos.
Limpeza, manual ou através de lavadoras automáticas, de todo o tipo de pisos
industriais, escadas ou plataformas metálicas, eliminando óleos, marcas da
borracha dos empilhadores e sujidades em geral.
Limpeza dos escritórios, marcas nas divisórias em aglomerado, acrílico, etc.
Limpeza das cantinas, fogões, fornos, micro-ondas, azulejos, exaustores, OT 's,
mesas, cadeiras, pisos, etc.

Também serve como uma solução Biodegradável para muitas
situações específicas em determinados tipos de indústrias:

Metalomecânica:
Limpeza dos tanques de óleo das CNC’s e serrotes.
Limpeza do óleo dos permutadores e circuitos de refrigeração.
Limpeza do preto produzido nas máquinas de electroerosão.
Limpeza de peças em máquinas de ultra-som antes da pintura eletrostática.
Limpeza de peças com jato de água
Limpeza das cabines de lavagem
Limpeza do óleo das prensas de transferência e prensas servo-acionadas.
Limpeza de tapetes anti-aderentes, estrados de madeira, estrutura, bandejas de
retenção de óleo.
Limpeza de tintas de marcação do molde
Limpeza de Refrigeradores

Cerâmicas:
Limpeza dos moldes, tanto da parte metálica como da membrana,
Limpeza dos sistemas elevatórios e tapetes de transporte.
Limpeza do painel e do tanque da cortina de água nas cabinas de pintura.
Limpeza dos óleos das prensas

Impressão Gráfica com tintas UV na Indústria da Madeira, Cartonagem,
Etiquetagem, Sacos, etc.:
Limpeza de tintas dos rolos, mesmo os de anilox, bandejas e circuitos de
impressão.
Limpeza das chapas de off-set.
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Empilhadores:
Limpeza do óleo das correntes do mastro do empilhador.
Lavagem dos superfícies pintadas, plásticos, couro dos assentos, acrílicos
constituintes do empilhador,
Remoção da cera dos empilhadores novos e outras máquinas.

Indústria de Plásticos:
Limpeza do amarelo do desmoldante na área circundante aos moldes na
máquina de injeção
Limpeza das guias e todas as peças das máquinas de injeção.
Limpeza de peças plásticas antes da pintura (necessita de secagem por estufa).

Transportes:
Limpeza exterior, das lonas e cabine dos camiões
limpeza de oleo nos tanques de combustivel de camioes
Limpeza do interior, tablier e estofos (com aspirador de água)
Limpeza de óleos, resinas e sujidade em geral das cisternas
Limpeza de óleos piso de oficina

Colas aquosas, nomeadamente na indústria das Colas, Folhas de Madeira,
Aglomerados, Mobiliário e Corticeiras:
Limpezas dos corantes
Limpeza das colas das prensas.
Limpeza dos depósitos das colas e

Indústria de fibras - parabólicas, polibans
Limpeza das gorduras nas peças e marcas de lápis

Têxtil

Calçado

Cabelagens:
Limpeza do óleo das máquinas
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FORMA DE USO:
Aplicar o produto sobre a superfície, deixar atuar e no final limpar ou enxaguar
com água.

DILUIÇÃO:
Diluição máxima em 20 partes de água.
Diluição máxima para lavadoras automáticas é de 1 para 100 partes de água.

PROPRIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS:

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:
Não relevante.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:
Não relevante.


