
DA – 40 (DA 5000) 

DESCRIÇÃO

DA - 40 é um Desengraxante Alcalino especialmente desenvolvido 

para eliminar os problemas de sujeira pesada em superfícies como 

bloco de motores e demais peças.

DA - 40 possui ação rápida e enérgica sem afetar superfícies metálicas, 

facilitando a remoção de óleos, graxas, carvão e sujeiras pesadas em 

geral. Substitui de forma eficaz o querosene e o óleo diesel.

É um produto formulado para “USO PROFISSIONAL” possui ação 

limpadora e desengraxante de excelente eficiência.

ASPECTO DO PRODUTO

Líquido Transparente.

COMPOSIÇÃO

Metassilicato de Sódio, Lauril, Água, Conservante.

MODO DE USAR

Pode ser diluído de 1 a 10 partes de água, a frio ou a quente, por imersão 

ou pulverização, para limpeza completa de chassis, pisos industriais, 

azulejos em boxes, equipamentos de transporte, motores de combustão, 

furgões e vagões.

As partes a serem limpas devem ficar completamente imersas por um 

período mínimo de 10 minutos, dependendo da intensidade de 

contaminação por sujeiras da peça a ser limpa, sem ataque da superfície.

Por pulverização: pulverizar DA- 40 diluído em 1 a 10 partes de água, 

aguardar alguns minutos e enxaguar com jato de água.

EMBALAGEM

Bombonas: 5L, 25L e 50L
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PRECAUÇÕES DE USO

Antes de usar leia o rótulo. Após o uso lavar as mãos. Manter fora do 

alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os 

olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Se houver 

sinais de irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações mais 

próximo 0800-0148110 (CEATOX). Não reutilizar a embalagem vazia para 

outros fins. Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO, consultar 

imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo 

0800-0148110 (CEATOX), levando o rótulo ou embalagem original do 

produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

APARÊNCIA

COR

ODOR

pH 25°C

SOLUBILIDADE EM ÁGUA

FENOL

Líquido transparente

Claro 

Característico

9,5 – 10,5

Solúvel

Livre

PROPRIEDADES
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