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Composição: 
 
DESMOTE é uma combinação de solventes 
especiais, com inibidores de corrosão, contendo 
um "selante" a fim de evitar a evaporação dos 
componentes voláteis. 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido 
Cor: Acastanhado 
Aroma: Característico 
pH: Não Aplicável 
Especificação de qualidade norma: MIL- C-19853 
C 
 

 

Propriedades: 
 
DESMOTE não é inflamável. Tem ação 
penetrante. Não ataca metais reativos. Dissolve 
carvão, óleos, massas consistentes, tintas, 
vernizes, etc., eliminando o processo de 
raspagem que tem inúmeros inconvenientes. 
 
 
Campo de aplicação: 
 
DESMOTE é especialmente recomendado para 
descarbonização de carburadores, bicos de 
injetor, pistões, blocos de motor, em automóveis, 
camiões, tratores, máquinas agrícolas e de 
terraplanagem, barcos, etc. 
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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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