
 

TATIVADO PR AC  

 

CARACTERÍSTICAS 

É um produto líquido, viscoso, espumante, ácido, biodegradável de nova geração. Possui em sua 

formulação tensoativos, agentes sequestrantes e complexantes. Além de um poderoso emulsionante que 

faz com que o Tativado PR AC contenha baixa agressividade quando comparados aos ativados 

convencionais. 

PROPRIEDADES 
Alta eficiência na limpeza de partes difíceis de serem limpas pois elimina grande parte da mão de obra na 
lavagem. 

FINALIDADE 

 Produto de uso profissional indicado para limpeza de superfícies de alumínio, motores, chassis, rodas, 

baús e todas as partes difíceis de serem esfregadas em máquinas e veículos automotores. Não usar o 

produto na lataria dos veículos. Não aplicar sobre vidros e frisos laminados.  

 

MODO DE USO  

Diluir em recipiente plástico na concentração de 2,5%, ou seja, usar um litro do produto em 40 litros de 

água. Pulverizar sobre as partes a serem limpas, deixar agir por alguns minutos e enxaguar. Nunca deixe a 

solução secar sobre a superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS 

Cuidado! Perigosa a ingestão. Evite a inalação, contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato, 

lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte 

imediatamente um Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo, levando, sempre que possível, 

o rótulo ou a embalagem do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para maiores 

informações, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ). 

 

ARMAZENAMENTO 

Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não 

reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: Caixa 4x5, Bombona 20L, 50L e 200L. 

                                        Produto Registrado na ANVISA/MS: Nº 313370080 

                                                     ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Aspecto: Líquido  
Cor: Roxo 
Índice de Acidez:  33 
pH: 0,5 a 1,5 
Viscosidade: 160 segundos 
Densidade (25º): 1,10 g/cm3 
Composição: Ácido sulfônico, ácidos inorgânicos, aditivos, corante e água. 
Princípio Ativo: Ácido sulfônico 
 


