
 

  

PETROGOR® 

Benefícios 

 NÃO INFLAMÁVEL; 

 Não contém solventes 
perigosos que produzam 
vapores tóxicos; 

 Miscível com água (quente ou 
fria) em todas as proporções; 

 Eficiente, seguro e 
económico. Poupa tempo e 
reduz custos de mão-de-obra; 

 Deixa as superfícies 
quimicamente limpas, secas e 
brilhantes, sem formar 
pelicula oleosa; 

 Não ataca superfícies 
metálicas; 

 Elevado poder penetrante e 
emulsionante de ceras, tintas, 
corantes, óleos, gorduras 
minerais, sintéticas e 
vegetais; 

 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 

Dissolvente altamente concentrado da classe dos 
desengordurantes a frio, constituído por agentes 
tensoativos, emulsionantes e inibidores de 
corrosão. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor verde brilhante; 
» Odor a floral. 
 

Campo de Aplicação 

Limpeza e desengorduramento de máquinas e 
equipamentos industriais; peças e chapas 
metálicas, reservatórios e cisternas, paredes, 
pavimentos de cimento, borracha e plástico 
assim como na limpeza de estufas, sistemas de 
ventilação, filtração e condicionamento de ar. 
 
Recomenda-se para praticamente todo o tipo de 
Indústrias: 
Siderúrgica, Petrolífera, Naval, Aeronáutica, 
Automóvel, Alimentar, Construção Civil, Gráfica, 
e oficinas mecânicas em geral. 
 

Modo de Emprego 

Aplicar por pulverização, trapo ou imersão. 
 
Pode ser utilizado com água diluído até 10%, 
consoante o grau e o tipo de sujidade a remover. 
Deixar atuar durante 5 a 10 minutos. Para 
terminar a operação, passar com um pano limpo 
ou aplicar um jato de água à pressão, para 
remover as partículas de sujidade. 

Dissolvente hidrossolúvel concentrado 
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