
 

  DEGRAX® DIÁRIO  
  LIMPADOR DE FELTRO DE USO DIÁRIO 
 

COMPOSIÇÃO 
Amida e solvente orgânico. 
 
APARÊNCIA 
Liquido transparente, amarelo claro. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 Caráter iônico: não se aplica 
 Miscível em água em todas proporções 
 Biodegradável 
 
APLICAÇÃO 
Usado para limpeza diária do feltro da enxugadeira de wet-
blue e enxuga-estira, e de superfícies industriais de forma 
geral. 
 
EFEITOS 
Solubiliza e emulga sujidades que se depositam sobre o 
feltro da enxugadeira de wet-blue e da enxuga-estira. 
Salifica e solubiliza corantes, óleos, graxas e lacas formadas 
a partir de substâncias tanantes. Clareia o feltro agindo 
sobre substâncias que comunicam cor. 

 

 

DEGRAX® SUPER 
 SUPER LIMPADOR DE FELTROS PARA USO QUINZENAL 
 
COMPOSIÇÃO 
Tensoativo catiônico e solventes orgânicos. 
 
APARÊNCIA 
Líquido leitoso. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 Caráter iônico: não se aplica 
 Miscível em água em todas as proporções 
 Biodegradável 
 
APLICAÇÃO 
Usado para limpeza mais profunda, sendo recomendado 
seu uso quinzenal em feltro da enxugadeira de wet-blue, 
enxuga-estira e a tela do vácuo. Pode ser usado na limpeza 
enérgica de superfícies industriais e gerais. 
 
EFEITOS 
Solubiliza e emulga sujidades que se depositam sobre o 
feltro da enxugadeira de wet-blue, feltro da enxuga-estira e 
tela do vácuo. Remove com eficácia sabões de cromo 
incrustados, corantes, óleos, graxas e lacas formadas a partir 
de substâncias tanantes. Clareia o feltro agindo sobre 
substâncias que comunicam cor. 
 
 
 
 
 

POLIATIVO A 
AMACIANTE PARA FELTRO 
 
COMPOSIÇÃO 
Tensoativo catiônico. 
 
APARÊNCIA 
Liquido medianamente viscoso, incolor, levemente turvo. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 pH 11,0 ± 1,0 
 Excelente dispersibilidade em água 
 Caráter iônico: não iônico 
 Biodegradável 
 
APLICAÇÃO 
Usado após o DEGRAX ® DIÁRIO para amaciar o feltro da 
máquina de enxuga-estira. 
 
 
EFEITOS 
Ação umectante, mantendo o feltro macio e preparado 
para trabalhar, não havendo necessidade de enxágüe. 

 
 
  
  
 
 

DEGRAX® 200 FWB 
LIMPADOR PARA USO EM CONJUNTO COM O DEGRAX® SUPER  
NA  LAVAGEM QUINZENAL  
 
COMPOSIÇÃO 
Amida complexo-ativa. 
 
APARÊNCIA 
Liquido medianamente viscoso, incolor, levemente turvo. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 pH 11,0 ± 1,0 
 Excelente dispersibilidade em água 
 Caráter iônico: não iônico 
 Biodegradável 
 
APLICAÇÃO 
Usado em conjunto com o DEGRAX® SUPER na limpeza do 
feltro da enxugadeira de wet-blue e enxuga-estira. 
 
 
EFEITOS 
Complementa a limpeza do DEGRAX® SUPER 
complexando o sabão de cromo e conferindo umectação 
e maciez ao feltro. 
 
 

 

 
 
 

 



 

MÉTODO DE APLICAÇÃO - ENXUGADEIRA DE WET BLUE E ENXUGA ESTIRA 
RECOMENDAMOS QUE ESSE DOCUMENTO SEJA IMPRESSO PARA QUE TODOS OS PASSOS 
SEJAM SEGUIDOS. DESSA FORMA, O PRODUTO IRÁ DESEMPENHAR 100% DE SUA EFICIÊNCIA! 

 
 

LAVAGEM DIÁRIA 
Produtos utilizados: DEGRAX® DIÁRIO e  POLIATIVO A 
 
1- Diluir 5 kg do DEGRAX® DIÁRIO em 50 l de água a 70ºC (1:10) 

2 - Impregnar o feltro com metade desta solução 

3 - Deixa agir por 10 minutos 

4 - Lavar 

5 - Repetir a operação 

6 - Caso desejar  maior maciez, impregnar o feltro com POLIATIVO A. Pode-se começar a 

trabalhar em seguida ou deixá-lo impregnado até o próximo trabalho. Não é necessário 

enxaguar. 

 
 
LAVAGEM QUINZENAL 
Produtos utilizados: DEGRAX® SUPER e DEGRAX® 200 FWB 
 
1 - Aplicar pressão para enxugar o feltro 

2 - Tirar toda a pressão da máquina  

3 - Diluir o DEGRAX® SUPER meio a meio com água (1:1) 

4 - Encharcar o feltro totalmente  

5 - Repousar por 4 horas 

6 - Lavar com água em abundância e aplicar pressão na máquina para enxugar o feltro. 

7 - Tirar toda a pressão da máquina 

8 - Encharcar o feltro com DEGRAX® 200 FWB 

9 - Repousar 30 minutos 

10 - Lavar com água em abundância e aplicar pressão na máquina para enxugar o feltro. 

11 - Caso necessário, repetir a operação desde o item o nº1 

Na lavagem quinzenal, o uso de água quente (70ºC) aumenta a eficiência dos produtos.  

 

 

 

 



 

  

   Sistema DEGRAX® 
Limpeza de tela de vácuo 

 
 
 
 
  DEGRAX® VÁCUO 
      LIMPADOR DE TELA DE VÁCUO DE USO SEMANAL 
 

COMPOSIÇÃO 
Mix solubilizante e emulgador de sujidades com salinizantes para óleos. 
 
APARÊNCIA 
Líquido transparente, incolor. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 Caráter iônico: não se aplica 
 Miscível em água em todas as proproções 
 Biodegradável 
 
APLICAÇÃO 
Usado para a limpeza semanal da tela do vácuo. 
 
EFEITOS 
Solubiliza e emulga os resíduos extraídos pelo vácuo, que se incrustam sobre tela da máquina de vácuo. Salifica e 
solubiliza corantes, óleos, graxas e lacas formadas a partir de substâncias tanantes que se depositam sobre a tela da 
máquina de vácuo. 
 
MÉTODO DE APLICAÇÃO 
RECOMENDAMOS QUE ESSE DOCUMENTO SEJA IMPRESSO PARA QUE TODOS OS PASSOS SEJAM SEGUIDOS. DESSA FORMA, 
O PRODUTO IRÁ DESEMPENHAR 100% DE SUA EFICIÊNCIA! 
 
LAVAGEM SEMANAL - Tela do vácuo (simples) 
Produto utilizado: DEGRAX VÁCUO 
 
1 - Diluir 5 kg do DEGRAX VÁCUO em 25 l de água a 70ºC (1:5) 
2 - Jogar o produto sobre a mesa de vácuo, preenchendo bem todo o espaço 
3 - Fechar a mesa (sem ligar o vácuo), deixando agir 40 minutos  
4 - Lavar 
5 - Caso necessário repetir a operação desde o início 
 
LAVAGEM SEMANAL - Tela do vácuo (rodo-vácuo) 
Produto utilizado: DEGRAX VÁCUO 
 
1 - Diluir 5 kg do DEGRAX VÁCUO em 25 l de água a 70ºC (1:5) 
2 - Aplicar a solução sobre a tela do vácuo com o bico aplicador com ar comprimido ou lava-jato. 
3 - Fechar a mesa (sem ligar o vácuo), deixando agir 40 minutos  
4 - Lavar 
5 - Caso necessário repetir a operação desde o início 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

   Sistema DEGRAX® 
    Limpeza de máquinas, equipamentos e pisos 

 industriais em geral 
 

 
  DEGRAX® MAQ 
  LIMPADOR DE MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E PISOS INDUSTRIAIS EM GERAL 
 

COMPOSIÇÃO  
Desengraxante neutro, emulgador de sujidades, salinizantes para óleos, graxas e tanantes.  
  
APARÊNCIA  
 Líquido transparente, castanho (25ºC), com odor característico.  
  
CARACTERÍSTICAS  
 Caráter iônico- aniônico.  
 Solubilidade em água (25ºC) - Miscível em todas as proporções.  
 Biodegradável.  
  
APLICAÇÃO  
 Na limpeza de todas as máquinas do curtume, desde a ribeira até o acabamento.  
 Na limpeza do chão da fábrica.  
 Limpeza e conservação de fulões.  
  
AÇÃO  
 Solubiliza e emulga sujidades que se depositam sobre a superfície das máquinas formando incrustações. 
 Salifica e solubiliza corantes, óleos, graxas e lacas formadas a partir de substâncias tanantes. 
 Remove a sujeira pesada depositada sobre o piso industrial. 
 DEGRAX® MAQ não corroe e não oxida as partes metálicas das máquinas, como também, não ataca plástico e 

borrachas componentes das máquinas e equipamentos. 
 DEGRAX® MAQ contém em sua composição substâncias que retardam a corrosão e oxidação das partes 

metálicas, contribuindo para o prolongamento da vida útil das máquinas e equipamentos. 
 DEGRAX® MAQ é a base d’água, neutro e não inflamável, podendo ser usado em todos os setores do curtume 

sem risco para a saúde ocupacional das pessoas, e baixíssimo risco de acidente químico. 
  
USO 
 A utilização do produto pode ser feita na forma pura, para limpeza pesada, tomando o cuidado para não aplicar 

em excesso, esperar agir por 15 minutos e a seguir enxaguar.  
 Para limpezas mais leves a sugestão é diluir (1 : 5) em água, seguindo o mesmo procedimento anterior.  
 Aplicar com a máquina de lava-jato para obter uma eficiência maior na limpeza.  
 Enxaguar com a máquina de lava-jato e água abundante.  
 O uso de água quente melhora a eficiência da limpeza.  
  
  

  
  
  
  
 


