
Características deste produto 
LUMEN-26 é um desengraxante industrial de base solvente, biodegradável, de alta performance, solúvel em 
água, para uso profissional.

Entre os principais benefícios, estão:
Ÿ Baixo odor e alto poder de limpeza;
Ÿ Conforto e comodidade no uso;
Ÿ Rende muito, é solúvel em água;
Ÿ É biodegradável e isento de fosfatos ou solventes clorados;
Ÿ Tem baixo impacto ocupacional;
Ÿ Utilizável em diferentes aplicações;
Ÿ Remove fuligens, betumes, graxas, óleos lubrificantes etc.

Campos de aplicação
Ÿ Pavimentadoras;
Ÿ Terraplanagens;
Ÿ Instalações industriais, em empilhadeiras, chaminés e nas áreas de manutenção; 
Ÿ Usinas de açúcar e álcool;
Ÿ Usinas de asfalto.  

Modo de usar
LUMEN-26 pode ser usado puro, em caso de sujidades extremas e/ou diluído em água, na proporção 
adequada para o trabalho a ser realizado. Após a aplicação, deixe o produto agir por alguns minutos e 
promova o arraste mecânico com água.

Recomenda-se que se proporcione maior ou menor tempo de imersão ou aplicação do produto de acordo 
com a superfície a ser tratada e/ou grau de sujidade.

Em casos de sujidades muito encrustadas, use este produto em sinergia com o LUMEN-28, à razão de 80,0% 
sobre o total da mistura. 



Informações complementares  (LEIA COM ATENÇÃO)
Ÿ Como todo produto químico, LUMEN-26 exige cuidados e proteção, leia atentamente a Fispq do produto 

e mantenha o produto fora do alcance de crianças, incapazes e animais;
Ÿ Mantenha o produto em sua embalagem original, protegido da luz e do calor, com o rótulo original;
Ÿ Nunca retorne restos de produto manipulado para dentro da embalagem deste produto. Retire somente 

o volume que for utilizar no momento; 
Ÿ Este produto não é indicado para uso como limpador de resíduos de graxa e asfalto nas mãos ou em 

outras partes do corpo dos operadores. Para a limpeza das mãos utilize a Pasta Gel MAXMÃOS.
Ÿ LÚMEN-26 está disponível em embalagens de 50, 200 e 1000 litros. 

Características físico-químicas

Cor

Densidade a 30°C

Odor

Azul turquesa

De 1,00 a 1,05 g/cm³

Característico

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua 
aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque 
não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a 
qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone  ou pelo e-mail (15) 3384 4006
plural@pluralquimica.com.br

Aspecto

PH

Límpido e isento de materiais em suspensão

11,00 a 12,00


