
 

  

CHEM-CLEAN D 

Benefícios 

 Não inflamável; 

 Remove depósitos tenazes; 

 Não deixa filme ou resíduos; 

 Reduz o tempo de paragem; 

 Permite a limpeza dos discos 
no suporte; 

 Limpa todo o tipo de discos 
de centrifugadoras.  

Modo de Emprego 

O CHEM-CLEAN D pode ser usado puro ou diluído 
até 20% em água corrente.  

Dependendo da concentração utilizada, o tempo 
da operação de limpeza pode variar entre 30 
minutos até 2 horas.  

Para obter uma limpeza mais rápida e eficaz, 
deverá a solução ser aquecida até 60°C. 

A limpeza dos discos pode ser efetuada do 
seguinte modo: 

1. Submergindo o conjunto completo de 
discos numa tina com a solução e deixar 
atuar; 

2. Limpeza de cada disco individualmente, 
pulverizando a solução de limpeza sobre os 
depósitos. 

Em qualquer dos casos, após a limpeza, os discos 
deverão ser enxaguados com água corrente.  

Não utilizar o produto em zinco, latão, aço 
galvanizado ou alumínio anodizado. 

Recomenda-se a sua manipulação em 
recipientes de plástico.  

 

 

Desincrustante, limpeza de discos centrifugadoras  

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 

Solução aquosa de ácidos combinados com 
dispersantes, desengordurantes e inibidores de 
corrosão.  
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor ligeiramente amarelada; 
» Baixa viscosidade; 
» Odor característico. 
 

Campo de Aplicação 

Eficaz na remoção dos depósitos que se criam nos 
discos das centrifugadoras de óleo e combustível. 
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