
 

 

 

 

 

 

R-280 
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL 

 

 

INDICAÇÃO DO PRODUTO: R-280 é um Detergente Profissional Desincrustante Ácido, indicado para limpeza de 
condensadores e torres de resfriamento, removendo as incrustações calcárias. A grande vantagem do R-280 é que 
não precisa remover os parafusos e conexões, não deixando os mesmos se oxidarem e substituindo o uso de escovas 
de nylon ou aço evitando riscos nas conexões e tubulações. Também pode ser utilizado para em limpeza de pedras 
minerais, ardósia e na remoção de ferrugens, sujeiras de cimento e argamassa. 

 

VANTAGENS: 
Forte poder de remoção de sujidades e incrustações calcárias 
Melhor Custo benefício 
Fácil aplicação 
Aprovado na ANVISA/MS 
Excelente ação em peças Cobre e Latão 
Ganho de tempo na Limpeza 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS 
Aspecto Visual 
Cor 
pH tal qual 
Densidade 20ºC 

 

 

Liquido Límpido 
Incolor 
0,75 
1.010 à 1.100g/cm3

 

 

 

MODO DE USAR: Diluir somente em recipiente plástico 10 A 15 litros de e completar para 100 litros com água, 
desligando o circulador do sistema e engatando-o na entrada e na saída de água, deixando circular a solução por 1 
hora, logo após descarregar e enxaguar. Para limpeza de tanques de resfriamento, preparar a solução a 5% de R-280 
em água, deixando circular por aproximadamente 48 horas. Esta solução não deve ser usada em torre antiga e 
desgastada, pois poderá causar perfurações ao retirar as partes oxidadas. LIMPEZA DE PEDRAS: Diluir 1 litro de R- 
280 em 3 litros de água, deixando o produto agir por 2 minutos e depois enxaguar com água. 

 

 

 

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO: perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de 
borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Use equipamento de proteção adequado: 
máscara de proteção (se possível com filtro agregado), luvas de PVC, óculos de segurança ou viseira, avental e botas 
de borracha. Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ao abrir a embalagem. Conservar em local fresco. 
Proteger da luz e calor. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Em caso de 
contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque 
vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações(CEATOX: 0800 7713733) ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou a embalagem do produto. Manter o produto em sua embalagem original. 
Nunca reutilize a embalagem vazia. 

 

 

EMBALAGENS: BOMBONAS DE 5L, 20L, 50L, 200L e Tambores de 200L. 
 

 

CONSERVAÇÃO: Armazenar o produto sobre paletes com a embalagem fechada em local seco, arejado e a sombra. 
 

 


