HIDRODERM® H

Umectante e Desengraxante
COMPOSIÇÃO
Poliéter aromático e sulfonato orgânico.
APARÊNCIA
Líquido mediamente viscoso, amarelo a transparente.
CARACTERÍSTICAS
• Caráter iônico
•

•

Aniônico/não-iônico

Solubilidade em
o
água (25 C)

Infinita

Biodegradabilidade

Biodegradável

APLICAÇÃO
•

Tensoativo universal, podendo ser aplicado em todas as etapas do processamento do couro.

•

Devido a sua excelente capacidade de extrair e emulsionar gorduras, HIDRODERM H é especialmente indicado no
remolho de couros, onde se tem resultados extremamente satisfatórios.

Produto isento de substâncias fenólicas.
AÇÃO
•

Umectante, diminuindo o tempo de remolho.

•

Desengraxante em profundidade, promovendo maior atividade dos insumos químicos em etapas posteriores.

•

Limpeza superficial, removendo sujidades e sangue.

•

Agente emulsionante de óleos e graxas naturais ou sintéticos

SEGURANÇA
•

Manipulando-o de forma correta e observando as medidas de precaução, proteção e higiene necessárias para os
trabalhos com produtos químicos, assim como as indicações contidas na ficha de segurança, o produto, segundo
experiências até o momento realizadas, não origina nenhum tipo de dano à saúde.

ARMAZENAMENTO
•
•

Locais limpos, secos e ao abrigo do sol.
Conservar fechadas as bombonas em uso.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se
baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de
aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto
deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das
disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação
em vigor.
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