
 

  

PETRALCA® 80 
 

Benefícios 

 Remove facilmente gorduras 
secas, ceras, óleos de origem 
vegetal e animal, fuligem e 
depósitos carbonosos; 

 Ação eficaz sobre 
incrustações causadas por 
carbonatos, silicatos e óxidos 
de ferro; 

 Rápida penetração e 
emulsificação de óleos de 
origem vegetal, animal e  de 
peixe; 

 Desengorduramento de 
tanques após descarga de 
óleos secos, semi-secos e não 
secos; 

 Tratamento final para 
limpeza de tanques na 
passagem de grão negro para 
branco; 

 Enxaguamento fácil e rápido; 

 Miscível com água em todas 
as proporções; 

 Não corrosivo para metais 
ferrosos e pinturas epóxi; 

 Não inflamável; 

 Não contém nonilfenóis nem 
hidrocarbonetos. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação.  
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios.  
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Descrição 

Desincrustante e desengordurante alcalino, do 
tipo “heavy duty”, constituído por uma 
combinação de componentes inorgânicos e 
agentes sequestrantes. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor ligeiramente amarelada; 
» pH: 13; 
» Inodoro. 
 

Campo de Aplicação 

Utilizado em todas as Indústrias em numerosas 
operações de limpeza: 
» Remoção a quente de fuligem, incrustações 

alcalinas e depósitos carbonosos em 
exaustores e fornos industriais; 

» Ideal para limpeza de pavimentos, condutas e 
porões de navios após transporte de carvão e 
derivados. 

 
Pode ser utilizado na limpeza de tanques de 
carga: 
» Após descarga de óleos e gorduras naturais do 

tipo seco, meio seco e não seco. 
» Antes da mudança de produtos alimentares 

como higienizante e desodorizante. 
 
Recomendado para aços, magnésio, cobre, 
crómio, níquel, cobalto e suas ligas. Para 
materiais de titânio, o tempo de contacto deve 
ser reduzido. 
Para a limpeza de tanques com revestimentos 
em silicato de zinco usar PETROTEC 9. 
 
 
Não aconselhado o seu uso em alumínio, 
magnésio, zinco, estanho e suas ligas. 
 

Precauções  
Consultar a ficha de dados de segurança do 
produto. 

Modo de Emprego 

Pode ser utilizado puro ou diluído, sendo 
recomendada uma concentração de 20%. No 

entanto uma concentração entre 2 e 10% a 80C 
poderá ser o suficiente em certos casos. 
 
Para limpeza de peças por imersão 
Mergulhar as peças em tina de aço a uma 
temperatura de 80-90°C, durante 30-60 minutos. 
O tempo de imersão é função do grau e natureza 
das incrustações a remover. 

Após desincrustação completa, retirar as peças do 
banho, enxaguar com água pressurizada e secar 
bem.  

Se necessário, aplicar o nosso anticorrosivo 
PETROCOAT®- X. 
 
Limpezas Gerais 
Pode ser aplicado com escovas, por pulverização 
ou com máquinas de lavar com vapor ou água 
quente (80°C).  

Deixar atuar alguns minutos antes de enxaguar 
com água pressurizada, de preferência.  

Repetir o procedimento se necessário. 
 

Limpeza de tanques de carga 
 
Para óleos e gorduras naturais: 
 
Após a descarga pulverizar os tanques com água 
fria para evitar polimerização e evaporação das 
frações mais leves dos óleos. Sempre que possível 
a solução de limpeza (preparada a 3%), deve ser 

aquecida a 60-80 C.  O uso de máquinas de lavar 
com recirculação após projeção da solução será o 
melhor método de aplicação. Se não for possível, 
aplicar por pulverização. 
 
Para gorduras de origem animal e vegetal: 
 
Entre mudanças de cargas refrigeradas, aplicar 
uma solução de limpeza (5-10%), para limpar 
gordura de origem animal ou vegetal, por 
pulverização. O enxaguamento deve ser feito com 
água quente e a alta pressão. 

 

Desincrustante a quente, tipo “Heavy-Duty” 
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