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DIS – 21 N 

Detergente especial para usos gerais 
Removedor de polímeros de automóveis 

novos 
 
 
 
 
 

Composição: 
 
 
DIS - 21 N é um dissolvente alcalino, 
altamente concentrado concebido para 
desengorduramento e usos gerais bem 
como a remoção do polímero de 
automóveis novos.  
DIS - 21 N, contém tensioativos, agentes 
dispersantes e humectantes, que 
desengorduram e emulsionam facilmente 
os polímeros, bastando um jacto de água 
para serem removidos. 
 
 

Propriedades: 
 
Dissolvente biodegradável.  
Não é inflamável.  
Não afecta a superfície pintada.  
Pode diluir-se em águas muito duras, 
inclusive salgada.  
Tem controle de espuma para facilitar a 
utilização em máquinas. 
 
 
 

Campo de aplicação: 
 
DIS - 21 N pode ser aplicado para remoção 
de polímeros em automóveis novos e ainda 
na limpeza de pisos industriais e qualquer 
tipo de superfícies pintadas, limpeza e 
desengorduramento de motores, peças, 
soalhos de vinil, betão, borracha, mosaicos, 
mármores,  gorduras nas cozinhas, filtros 
de exaustores, e todos os tipos de gordura, 
inclusive óleos pesados. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Características: 
 
Aspeto: Líquido 
Cor: Castanho 
Aroma: Limão 
pH (Solução a 10 % ) : 12,0 - 13,5 
% Matéria Ativa: 15,5 - 17,5 

 

 
 
Modo de emprego: 
 
DIS - 21 N pode ser aplicado por 
pulverização, trapo ou imersão. Pode diluir-
se em água nas proporções que variam de 
1 / 10 até 1 / 100, consoante o tipo de 
sujidade a remover. Para terminar a 
operação, aplique um jacto de água ou 
passe com um pano limpo, a fim de 
remover os restos de sujidade.  
Para uma remoção rápida e eficiente dos 
polímeros em carros novos, basta 
pulverizar ou molhar o carro com um 
desperdício e deixar o DIS - 21 N actuar 
durante 5 a 10 minutos. Passar 
seguidamente o carro com jacto de água 
fria ou quente e toda a sujidade e o 
polímero, devidamente emulsionados, 
serão arrastados, evitando assim o 
polimento. 
DIS - 21 N pode ser diluído em água de 1/3 
a 1/5. 
 

Precauções: 
 
Dado  que se trata de um produto 
altamente desengordurante e alcalino, 
recomenda-se o uso de luvas de protecção, 
aquando do seu manuseamento. 
 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, 

baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser 

alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização 

do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser 

imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas 

ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada 
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