
 

  

CHEM-INOX 

Benefícios 

 Proporciona uma proteção 
duradoura, deixando as 
superfícies brilhantes; 

 Forma uma película insolúvel 
que protege as superfícies 
metálicas, contra águas e 
gorduras; 

 Resistente às dedadas e 
manchas de água; 

 Não contém aditivos de 
silicones; 

 Aumenta o tempo de duração 
do inox mantendo as suas 
características iniciais de 
brilho e cor; 

 Contém tensoativos que 
cumprem com o critério 
de biodegradabilidade 
segundo o Regulamento 
CE Nº648/2004, relativo 
aos detergentes. 

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. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

Constituído por uma mistura de 
hidrocarbonetos desaromatizados com óleos e 
ceras abrilhantadoras. 
 

Características 

» Líquido oleoso; 
» Baixa viscosidade; 
» Amarelo transparente. 
 

Campo de Aplicação 

Recomendada a sua utilização na proteção e 
abrilhantamento de todo o tipo de superfícies 
metálicas principalmente equipamentos em aço 
inox presentes em Hospitais, Hotéis, 
Estabelecimentos de Ensino, Lares de Idosos, 
Edifícios e Centros Comerciais. 

No que respeita à Indústria Alimentar, pode ser 
utilizado em Talhos, Matadouros, Aviários, 
Supermercados, Peixarias, Restaurantes e 
Refeitórios.   

Nas indústrias de fabricação de equipamento 
em aço inoxidável foi também testada a sua 
eficácia, como polimento final, na fase de 
acabamento.   

 

Modo de Emprego 

Previamente limpar a superfície a tratar de 
gorduras ou outros resíduos com um dos nossos 
desengordurantes e secar com um pano.   

CHEM-INOX deve ser utilizado puro com o 
auxílio de um pano embebido na solução. Passar 
seguidamente com um pano limpo, sem largar 
pelos, ou uma toalha de papel, sempre no 
mesmo sentido, evitando movimentos 
circulares. Se necessário, puxar o lustro.   

Não deve ser aplicado em superfícies que 
entrem em contacto direto com alimentos. Não 
misturar com outros produtos químicos. 

 

Abrilhantador para proteção de superfícies inox 
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