
FICHA TECNICA
BT 24007/04

EUCAR HP 34
Detergente para máquinas de jacto
de água a alta pressão

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Tensioactivos aniónicos e non iónicos, sequestrantes, bases 
alcalinas

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente verde-azul
PERFUME inodoro
TEOR DE ACTIVOS 15 %
PESO ESPECÍFICO 1,07
pH tal qual 13 ± 0,5
pH em solução 10 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA completa
BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os 

critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº
648/2004 relativo aos detergentes.
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O EUCAR HP34 é utilizado na lavagem de
carroçarias de automóveis e de autocarros, 
de cascos de embarcações, de exteriores
de aviões, bem como de utensílios,
máquinas, reservatórios, instalações e meios
de movimentação industrial. 
Na lavagem dos veículos automóveis pode 
ser utilizado, inclusive, durante a fase de
pré-lavagem, antes de o veículo entrar no
túnel de lavagem.
Não corrosivo para borrachas, metais, vidros
e tintas das viaturas.
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Modo de utilizaçãoGeneralidades
Para uma utilização com a máquina de jacto
de água a alta pressão, recomenda-se o uso 
de uma solução de 5 a 10% (50 a 100 ml
diluídos em 10 litros de água), de modo a
que, na saída do bocal, a concentração seja
de 0,5 a 1%.
Para a limpeza a baixa pressão de veículos 
preparar uma solução com uma diluição de 
1 a 5% (100 a 500 ml diluídos em 10 litros de
água). 
Enxaguar abundantemente com água.

O EUCAR HP34 pode ser utilizado tanto a
frio, como a temperaturas de até 100°C.

Em caso de lavagem de superfícies de
grandes dimensões (camiões,
embarcações, autocarros), proceder à
lavagem e ao enxaguamento de zonas 
parciais, de modo a evitar que a solução de
lavagem possa secar sobre a superfície.

O EUCAR HP34 é um desengordurante 
líquido concentrado, pautado por uma 
alcalinidade média, especialmente 
concebido para as limpezas mais fortes 
com máquina de jacto de água a alta
pressão. Remove a fundo e rapidamente
depósitos de óleos, gorduras, resíduos 
gordurosos e a sujidade do ar. Não danifica 
as superfícies envernizadas.

Campos de aplicação
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EUCAR HP 34

Dispositivos de
protecção individual

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto é IRRITANTE para os olhos e a
pele. No caso de contacto com os olhos e a
pele, lavar imediata e abundantemente com 
água.

Óculos
de segurança
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Luvas de borracha 
ou PVC 

Embalagens de 20 lt.Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
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