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DESCRIÇÃO 

 
EASY-CLEAN LIQUID é um desengraxante/limpador de base 
alcalina que combina de forma única agentes de limpeza com 
uma tecnologia de emulsão recém desenvolvida para fornecer 
um produto que pode efetivamente remover carbono, graxa, 
óleo e outros depósitos orgânicos, sendo ao mesmo tempo 
seguro e não prejudicial à camada de ozônio. O EASY-CLEAN 
LIQUID é a resposta do futuro para problemas de limpeza do 
presente – totalmente eficaz e seguro para o meio ambiente e 
para a atmosfera. Use vertendo um balde de 5 galões em um 
tambor e então, complete com água para diluir.  
 
Biodegradável   Não causa combustão 
Não inflamável   Não fumegante 
Não tóxico    Solúvel em água 
 
EASY-CLEAN LIQUID não contém 1:1:1 Tricloroetano, 
Fluorocarbonetos ou ingredientes listados em SARA Título III, 
Seção 313, Parte 372. Não contém ácidos, cloro, fosfatos ou 
TTOs (Compostos Orgânicos Tóxicos Totais).  
 
EASY-CLEAN LIQUID é o limpador/desengraxante mais 
eficaz para serviços industriais pesados, disponível no 
Mercado, além disso, pode ser usado para desengraxar 
peças, lavagem por pressão, limpeza a vapor, limpeza por 
ultrassom ou simplesmente aplicar com pincel ou pulverizar e 
depois enxaguar com água. Em sua forma concentrada, o 
EASY-CLEAN LIQUID pode ser corrosivo a alumínio e suas 
ligas.  
 
APLICAÇÕES 
 
Construção   Industrial 
Fabricação de Metal  Marinho 
Residencial  Equipamentos 
Utilitários   de perfuração 
     

 
PROPORÇÃO DE DILUIÇÃO 
 
EASY-CLEAN LIQUID pode ser diluido com água de torneira 
ou com água salgada (com efeito reduzido). A proporção de 
diluição irá variar dependendo da quantidade de acúmulo, 
temperatura e velocidade para finalizar o trabalho. Sugestões 
de proporção de diluição com água e EASY- CLEAN LIQUID: 
 
DILUIÇÃO  EQUIPAMENTO 
E-C Líquido para água 
1:10  Equipamento de construção e perfuração 
1:30  Estofados, Interiores, Tapete 
1:40  Tanque de Óleo combustível de  

caminhões, limpeza geral  
Pulverizadores de alta pressão 

1:50  Água fria a 150-300 psi  
1:100  Água quente a 150-300 psi  
1:100  Água fria a 500-800 psi  
1:200  Água quente a 500-800 psi  
 

 
 
 
 
LAVAR E LIMPAR A SECO – TESTE PARA COLORAÇÃO 
RÁPIDA   

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Gravidade Específica   1,07  
pH     14 
Viscosidade (Cps)   4,5 
Ponto de Ignição (PMCC Closed Cup)  Nenhum a 212°F 

(100°C) 
(ASTM D93)  

Ponto de Autoignição    Nenhum a 500°F 
      (260°C) 
Pressão do vapor @ 20°C   Composto <0,04 
Taxa de Evaporação    <1 (Butil acetato  
      = 1) 
Densidade do Vapor (Air = 1)    >1 
Ponto de Ebulição    212°F (100°C) 
Ponto de Congelamento    28°F 
VOC               0 g/L 

 
 

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

 
GARANTIA 
 
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. 
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