
Solvente Desengordurante Hidrossolúvel  

JIZER 

 

Um desengordurante emulsionável 
altamente especializado à base de solventes, 
que proporciona uma rápida e efectiva 
absorção de óleos e gorduras. 

CARACTERISTICAS:  

 NÃO CORROÍ metais mesmo os mais sensíveis, 
NEM AFECTA a maior parte dos plásticos, borrachas 
sintéticas, tecidos, etc.; 

  LIMPA todo o tipo de motores, peças, maquinaria 
variada e toda espécie de componentes;  

  LIMPA a maioria das superfícies;  
  REMOVE óleos minerais, gorduras, alcatrão,  

betumes e ceras em todo o tipo de metais e outras 
superfícies;  

  PRÁCTICO e ECONÓMICO de usar devido à sua  
poderosa e concentrada acção desengordurante. Tem 
capacidade para absorver até 5 vezes o seu volume em 
óleos.  

UTILIZAÇÃO: 

- Deve ser usado puro e aplicado das seguintes formas:  
directamente, com pano, escova ou pulverizador (de  
baixa pressão);  
- Depois de aplicado, para uma remoção ainda mais  
eficiente, deixar actuar por uns minutos;  
- Remover com água corrente ou pulverizada (alta ou  
baixa pressão); em alternativa soprar com ar 
comprimido ou limpar com um pano seco;  
- No caso de componentes em materiais ferrosos, em 
que a remoção tenha sido feita com água, a sua 
superfície deve ser tratada com um líquido 
desumidificante e anticorrosivo, tal como o Contect da 
Deb;  
- Para limpar manchas de óleos ou alcatrão da roupa de 
trabalho deve-se verter um pouco de Jizer num pano e 
esfregar a nódoa até remover.  

 
MANUSEAMENTO: 
 
- Produto inflamável. Em caso de incêndio deve-se 
usar espuma, pó seco ou C02 - nunca utilizar água;  
- Não misturar com nenhum outro produto;  
- Não aplicar sobre superfícies quentes;  
- Não usar através de equipamento de alta pressão;  
- Armazenar no recipiente original e em locais com 
temperaturas inferiores a 64°C (temperatura de flash 
do produto);  
- Em caso de derrame acidental, absorver com 
serradura ou areia; tratar como lixo industrial.  
 
PRIMEIROS SOCORROS: 
 
- Em caso de indisposição devido a exposição 
prolongada dirigir para local arejado;  
- Em caso de ingestão acidental beber água, não 
provocar o vómito e procurar aconselhamento médico 
(se possível, acompanhado da embalagem ou do rótulo 
do produto);  
- Em caso de contacto com os olhos lavar bem com 
água corrente durante pelo menos 10 minutos.  
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