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Composição: 

 

JETELIS é um solvente concebido à base de 

hidrocarbonetos, com alto poder 

desengordurante, aderente, inibidores de 

corrosão, dispersantes, molhantes, surfactantes e 

emulsionantes. 

 
 

 

Características: 
 

Aspeto: Líquido, transparente 

Cor: Ligeiramente amarelado 

Aroma: Característico 

Densidade: 0,810 Kg/dm3  50 gramas 

Índice de Refração: 1,431 - 1,441 
 

 

Propriedades: 

 

JETELIS foi especialmente concebido para a 

limpeza e desengorduramento em profundidade, 

dado que adere às superfícies verticais a limpar, 

permanecendo durante mais tempo em atuação 

sem escorrer. 

 Pode diluir-se com água, reagindo, tornando-se 

numa mistura espessa e aderente às superfícies, 

penetrando através das formações gordurosas.  

 

É bastante económico, pois dispensa a ação de 

raspagem, poupando bastante mão d'obra. 

 

 

 
 
 

 

Campo de aplicação: 

 

JETELIS é especialmente recomendado para 

limpeza e desengorduramento exterior de 

motores, chassis, peças, maquinaria, etc. 

 Pode igualmente ser utilizado com larga 

vantagem na remoção de alcatrão em centrais de 

alcatrão e nas máquinas e viaturas de transporte 

do mesmo. 

 

Modo de emprego: 

 

JETELIS pode ser aplicado por pulverização, 

puro ou diluído até 3 partes de água. Quando se 

pretender que o produto fique aderente à 

superfície a limpar, recomenda-se a diluição 

prévia em água até 1/3 partes, dado que só assim 

reage e se torna numa substância viscosa que 

adere, facilitando a penetração na sujidade, 

deixando atuar durante cerca de 5 minutos e 

passando seguidamente com jato de água com 

pressão. 

 

Armazenagem: 

 

Recomenda-se a sua armazenagem em locais 

afastados das chamas vivas. 
 

 

 

 

 
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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