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Benefícios 

 Poderosa ação 
desengordurante e 
desoxidante, atua em poucos 
minutos; 

 Elimina rapidamente óxidos, 
gorduras, riscos, manchas de 
fumo e outros depósitos; 

  Restaura as superfícies de 
inox e alumínio, deixando-as 
polidas e brilhantes; 

 Miscível com água em todas 
as proporções; 

 Devido à sua elevada 
concentração, reduz ao 
mínimo o trabalho manual na 
aplicação; 

 Contém tensoativos que 
cumprem com o critério de 
biodegradabilidade segundo 
o Regulamento CE Nº 
648/2004, 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 

CHEM-ALOX é constituído por componentes 
hidrogeniónicos aliados a agentes tensoativos, 
humectantes, inibidores de corrosão e 
abrilhantadores. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Ligeiramente amarelo; 
» Baixa viscosidade; 
» Odor característico. 
 

Campo de aplicação 

Utilizado na limpeza, desengorduramento, 
desoxidação e polimento de chapa zincada, inox, 
alumínio e suas ligas. 
 
Especialmente recomendado para limpeza de 
equipamento de transporte, camiões, reboques, 
contentores e cisternas. 

Modo de Emprego 

Aplicar CHEM-ALOX manualmente com escovas 
ou pelo método de imersão. 

CHEM-ALOX pode ser diluído de 20% até o seu 
estado puro. Para sujidades mais resistentes, 
recomenda-se a utilização do produto puro.  

Aplicar a solução de CHEM-ALOX com uma escova 
macia numa pequena secção (cerca de 1m2), 
esfregando de baixo para cima, sempre na 
mesma direção. 

Depois da superfície estar totalmente 
humedecida, deixar atuar cerca de 5 minutos e, 
em seguida, se necessário, passar novamente 
com a escova de aplicação.  

Enxaguar finalmente com água em abundância 
para remoção completa dos resíduos. 
 
Utilizar de preferência recipientes de plástico 
para efetuar as diluições. 
Evite o contacto com superfícies de vidro ou 
alumínio anodizado. 

 

Desoxidante para inox e alumínio 
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