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Composição: 
 
CARBRIL - E é um composto de tensioativos 
aniónicos, emulsionantes, dispersantes e 
molhantes. 
 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido 
Cor: Castanho 
Aroma: Inodoro 
pH: 7,2 - 7,8 
% Matéria Ativa: 13,0 - 15,0 
 

 

Propriedades: 
 
CARBRIL - E atua instantaneamente com 
qualquer tipo de água, mesmo de grande 
alcalinidade.  
É biodegradável. Não polui nem prejudica as 
fossas sépticas. CARBRIL - E não contém 
produtos cáusticos. 
É ótimo desengordurante, tem bom poder 
espumante e elevada concentração de matéria 
ativa.  
CARBRIL - E não ataca as pinturas. 
 
Campo de aplicação: 
 
CARBRIL - E utiliza-se na lavagem de 
automóveis em túneis de lavagem e máquinas 
automáticas de rolos e escovas. 
             
Modo de emprego: 
 
CARBRIL - E deve ser utilizado de acordo com as 
concentrações recomendadas por cada fabricante 
de máquinas, sendo de salientar que é um 
produto altamente concentrado e económico, 
facilmente solúvel em água quente ou fria, 
podendo diluir-se até 200 partes de água. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armazenagem: 
 
A armazenagem de CARBRIL - E não tem 
recomendações especiais. 
 
Precauções: 
 
Recomenda-se o cuidado na sua utilização com a 
cera hidrogfugante da nossa gama de fabrico 
Sinople, que não devem ser misturados no 
mesmo recipiente, devendo funcionar cada um no 
seu, porque são quimicamente incompatíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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