
 
 

Detergente Ácido Automotivo 
Concentração – (1:100) 
Sulfônico 90% - 17,5% 
Smart HFE - 17,5% 
HCL - 25% 
Água + corante 
 

Limpa Pedra Concentrado  
Concentração - (1:20) 
Sulfônico 90% - 4% 
Smart HFE - 4% 
HCL - 8% 
Água + corante 

 

Limpa Concreto  
Concentração - (1:2) 
HCL - 15% 
Smart HFE - 4% Lauril - 3%  
Água + corante 

              

Limpa Concreto Concentrado  
Concentração - (1:10) 
HCL - 26% 
Smart HFE - 5% 
Lauril - 5%  
Água + corante 
 

Limpa Alumínio Doméstico 
Sulfônico 90% - 4% 
Smart HFE - 2,5% 
HCL - 4% 
Água + corante 
 

Lembramos que essas formulações servem apenas como 
referência e estamos a disposição para auxiliar nas 
formulações se necessário. 

  Formulações Sugestivas 

Smart HFE – Ácido Fluorídrico Estabiizado 
Descritivo técnico 

Dados 
Técnicos: 
 

• Aspecto Físico:   Líq. de côr levemente Âmbar 

• Ácido Mineral Livre SO42 - %: Máximo 1% 

• Concentração Mínima % :  70% 

• Solubilidade:   Totalmente solúvel em água 

• Prazo de Validade:   24 meses 

• Embalagem:    Bombonas  25 kg 

É um Blend de ácido orgânico fixo com ácido 
Fluorídrico 70%, pouco volátil (fumegante), para 
formulações de detergentes ácidos, decapantes para 
metais, limpa pedras e limpa alumínio. 

Além de força ácida, possui excelentes propriedades 
tensoativas, decapantes e desengraxantes utilizadas 
nas indústrias de produtos de limpeza, detergentes 
de limpeza pós – construção, indústrias químicas, 
galvânicas entre outras; 

■ Ataca óxidos sem danificar os substratos como 
metais, pisos e pedras se devidamente lavados 
após sua aplicação; 

■ Compatível com os ácidos: Clorídrico, Sulfúrico, 
Cítrico e Sulfônico; 

■ É isento de Licença do Ministério do Exército; 

■ Um produto que não precisa renovar licenças; 
fazer mapas mensais; local para armazenamento 
de materia prima controlada. 

■ Menos nocivo ao operador por ser pouco 
volátil/fumegante; 

■ Não danifica estruturas metálicas onde se trabalha 
com os produtos ácidos; 

■ Por ser um produto nacional o ICMS é compatível 
com o estado (local) de destino, enquanto os 
produtos importados têm ICMS de 4%; 

■ Reduz o custo de frete, uma vez que as 
transportadoras estão deixando de trabalhar com 
produtos controlados pelo risco envolvido. 

Características: 
 

Consulte-nos! 
 
Fone:11 3129-3374 / 2359-5811 
Email: chemix@chemix.com.br 
Site: www.chemix.com.br 


