
 

 

  

all bright desincrustante360 

Removedor de óxidos e abrilhantador de 

serpentinas do ar condicionado. 

// Limpa e dá brilho aos condensadores e 

evaporadores numa única operação 

• Aderente às superfícies verticais 

• Rápida ação 

• Penetra em profundidade 

• Não contém ácidos 

• Remove as camadas de oxidação 

• Dupla ação, desengordura e dá brilho. 

1. Camadas de oxidação em serpentinas. 

 

 

 

2. Tempo de inutilização do equipamento para 

limpeza. 

 

 

 

3. Desperdício de outros produtos de limpeza. 

1. All Bright, dá brilho e limpa superfícies de 

alumínio através da decapagem de óxidos 

prejudiciais. 

 

2. Este produto tem uma fórmula de ação 

rápida que começa a atuar entre 3 a 5 minutos, 

reduzindo os custos do tempo de paragem dos 

equipamentos. 

 

3. Este produto tem uma ação de espuma que 

permite a aderência do produto a superfícies 

verticais para uma limpeza máxima, reduzindo 

a quantidade de produto que é necessário. 



 

 

 

all bright desincrustante 

• Serpentinas e evaporadores de sistemas de ar condicionado 

e torres arrefecimento... 

• Alumínio não pintado 

• Escadotes 

• Atrelados de alumínio 

• Utensílios associados 

Pode aplicar-se o All Bright diluído em água até 1/5, dependendo do grau de sujidade ou oxidação, com pulverizador de baixa 

pressão, molhando totalmente as superfícies a limpar. De seguida deve deixar atuar o produto durante 3 a 5 minutos. 

Seguidamente deve passar com jato de água, com auxílio de mangueira ou máquina de pressão. A pressão deve ser 

controlada para não danificar as alhetas. 

Se a superfície acabada de limpar não tiver uma aparência uniforme, deve aplicar novamente o produto numa proporção de 

1/10 e deve enxaguar imediatamente. 

Este produto foi especialmente concebido para as funções atrás descritas, sendo desaconselhada a sua utilização fora deste 

âmbito, nomeadamente no ramo automóvel, no alumínio polido ou anodizado. 

Aspeto Líquido 

Cor Vermelho 

Aroma Característico 

pH a 10% 12,6 a 13,8 

% Matéria ativa 21,0 - 23,0 

 


