
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 • www.jetlube.com • An ISO 9001 registered company 

Revisado 10/18 
 

 
DESCRIÇÃO 
 
 
CLEAN-UP II™ foi formulado com uma mistura de solventes 
com baixo teor de VOC para dissolver e enxaguar rapidamente 
a sujeito, gordura, sujidade, óleo, alcatrão e a cera, ao mesmo 
tempo que não é prejudicial ao meio ambiente nem à camada 
de ozônio. O produto não contém solventes clorados ou 
fluorados, não apresenta poluentes atmosféricos perigosos e 
evapora-se rapidamente.  
 
CLEAN-UP II™ atende à legislação da Califórnia e seu uso é 
aceito em Estados CARB/OTC. 
 
CLEAN-UP II™ inicia sua ação imediatamente no contato, 
quebrando e dissolvendo até mesmo os contaminantes mais 
teimosos sem o uso de ingredientes fluorados, clorados ou 
listados como SARA.   
 
CLEAN-UP II™ evapora rapidamente enquanto limpa e deixa 
uma superfície livre de resíduos. Seguro para uso em todos os 
metais e alguns plásticos. Não é recomendado o uso em 
superfícies afetadas por solventes como borracha, pinturas, 
alguns plásticos e tecidos sintéticos sem um teste prévio na 
superfície. 
 
 

• Substitui o 1:1:1 Tricloroetano 
• Cuidado: Inflamável  
• Odor suave 
• Livre de resíduos 
• Seguro para uso em todos os metais e em alguns 

plásticos 
• Não prejudicial à camada de ozônio 
• Não prejudicial ao meio ambiente 
• Aerosol 

 
 
APLICAÇÕES 
 
 
CLEAN-UP II™ é um produto não prejudicial à camada de 
ozônio nem ao meio ambiente, ideal para uma ampla gama de 
aplicações para limpeza automotiva, industrial e marinha, 
como: 
 
 
Partes de motor   Rolamentos 
Partes de equipamentos  Cabos 
Ferramentas   Engrenagens 
Superfícies de metal  Correias 
Injetores 

 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Tipo de Solvente Mistura de Acetona e 

Isômeros Heptano  
Gravidade Específica  0,789 
Odor    Cetona leve, suave 
Densidade (lb./gal.)  6,58 
Ponto de Fulgor  < 0°F (-18°C) 
Conteúdo de VOC  21,3 g/L 
Porcentagem de VOC 2,7 
Categoria do VOC Desengraxante de uso 

geral  
Valor Kauri-Butanol (KB) 112  
Tipo de Propelente  Dióxido de Carbono 
Padrão de Pulverização Fluxo rígido 
Força dielétrica & 
Tensão de Ruptura  6,3 KV AC 
 (ASTM D-877)  

Inflababilidade  Extremamente 
Inflamável 

Nível de Inflamabilidade  
do Aerosol III 
Atende à Califórnia Sim 
 

Para tipos de embalagens e número 
de peças contate sales@jetlube.com.  

 
GARANTIA LIMITADA 
 
Para informação sobre garantia, favor visitar o site 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 
Você também pode nos contatar pelo 
sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento 
de Vendas no endereço abaixo. 
 
 
 

CLEAN-UP™ II AEROSOL 
DESENGRAXANTE INDUSTRIAL 


