
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Para outras informações: 

Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 2101 8989. 

Ou visite o nosso website em: www.prudemplast.com.br. 

 

As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso melhor 

conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a Prudemplast Química Industrial não fornece garantias a respeito das 

informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por qualquer 

dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações. 
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MAXI CLEAN 
CÓDIGO: FT - 049 

 

Especificações Técnicas 
 

Restaurador de Alumínio 
 

1. DESCRIÇÃO 

 MAXI CLEAN é um produto destinado à desoxidação e restauração em peças de alumínio, plásticos e PVC, evitando 
os processos de jateamento, que podem danificar a peça e obstruir tubulações. Super concentrado, elaborado com poderosos 
tensoativos; não evapora, não é inflamável, sendo totalmente solúvel em água.  
 

2. APLICAÇÕES 

 MAXI CLEAN é um produto recomendado para remoção de incrustações e oxidações em peças de ligas em 
alumínio, cádmio, ferro, latão, cobre, aço, bronze e chumbo. Indicado para limpeza de motores, tubulações em manutenções 
aeronáuticas, de ônibus, caminhões, baús, esquadrias, telhas metálicas, perfis, tubos, chapas e utensílios. 
 

3. INSTRUÇÕES DE USO 
Por ser um produto para acabamento de peças, aquelas a serem tratadas, devem estar livres de óleos, graxas ou 

depósitos de carvão. É recomendado o uso do Desengraxante alcalino SOLUÇÃO TURBO e o Descarbonizante CARB CFB 

ou CARBLOC, como pré-tratamento. A diluição sugerida é de 1:5 (uma parte de produto para 4 partes de água), podendo ser 
aplicado por imersão, manualmente (pincel, trincha ou esponja abrasiva), como também por equipamentos de pulverização 
sob pressão de água ou ar. Deixar o produto agir por até 2 minutos. Em se tratando de aplicação por imersão, considerar a 
quantidade de vezes que o banho foi utilizado. Em seguida, enxaguar com jato de água sob pressão. Aconselhamos o uso da 

máquina de pressão LAVA JATO 7000, de 1.600 lbf/Pol².   
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Estado Físico Líquido 

Aparência Límpido 

Cor Rosa 

Odor Irritante, característico ácido 

pH (solução 1%) 2,0 – 3,0 

Densidade (g/cm
3
) 1,000-1,030 

Solubilidade em água Total 

Material em suspensão Isento 

Validade 12 Meses 

 
5. COMPOSIÇÃO 
 Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio (Tensoativo Biodegradável), Ácidos Inorgânicos, Corante e veículo. 
 

6. MANUSEIO E SEGURANÇA 

 CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
 O manuseio do produto deve ser realizado com a utilização dos EPI's que constam na FISPQ 
 

7. EMBALAGEN E ARMAZENAMENTO 

 MAXI CLEAN é comercializado em caixas com seis embalagens de 1 Litro, caixas com duas ou quatro embalagens 
de 5 kg, ou ainda em embalagens individuais de 26, 52 e 200 kg. 
 Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada.  


