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SAVELIM™ 

      DETERGENTE PARA LIMPEZA DE SISTEMAS FLUIDOS 

AQUOSOS  

BOLETIM TÉCNICO     
 
BENEFÍCIOS 

» É isento de óleo mineral, aminas 

secundárias e fenol reduzindo 

agressão ambiental e riscos à saúde 

dos usuários 

»  A adição pode ser efetuada em 

qualquer etapa do processo de 

produção 

 

APLICAÇÕES  

 

SAVELIM™ é um detergente para limpeza 

que utilizem fluidos para usinagem 

solúveis em água. Para melhor 

performance é recomendável deixar o 

produto em circulação no próprio fluido 

em uso durante 24 horas antes do 

descarte. Durante este período a 

emulsão/solução pode continuar sendo 

utilizada, se houver a formação de 

espuma em função da detergência do 

produto controlar com a adição de 

antiespumante.   

 

SAVELIM™ deve ser adicionado 

diretamente sobre a emulsão/solução em 

uso em concentrações variando entre 0,5 

a 3,0% (500 a 3.000 ppm) por volume, a 

concentração ideal será em função das 

condições do fluido em uso e máquinas.  

» Poderosa ação de limpeza 

prevenindo a contaminação do novo 

banho 

» Excelente poder de remoção de 

sujeira, incrustações de cavacos e 

biofilme 
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Antes de utilizar este produto, consulte a FISPQ para instruções sobre o manuseio seguro e questões ambientais. Estas informações de segurança de produto são fornecidas para ajudar 

nossos clientes na avaliação de conformidade com os regulamentos de segurança, saúde e ambiental. As informações contidas neste documento são baseadas em nossos dados que 

acreditamos serem exatos. Porém, nenhuma garantia de comercialização, adequação para uso ou qualquer outra garantia é expressa ou implícita sobre a precisão destes dados, dos 

resultados a serem obtido do seu uso ou os perigos relacionados com a utilização do produto. Uma vez que a utilização deste produto está sob o controle exclusivo do usuário, é 

obrigação do usuário determinar as condições para o uso seguro do produto. Tais condições devem cumprir os regulamentos referentes ao produto. A Quaker não assume nenhuma 

responsabilidade por qualquer prejuízo ou dano, direta ou consequencial, resultante da utilização deste produto, a menos que tais danos sejam atribuídos à negligência da Quaker. 
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  ESTOCAGEM E MANUSEIO 

 

» Estocagem: Local coberto. Temperatura 

de 4 a 40ºC. Manter as embalagens 

fechadas. Proteger a etiqueta de 

identificação do produto que contém 

informações importantes caso seja 

necessário rastrear o lote de produção do 

material. A QUAKER® fornece este 

produto em embalagens de 20, 200 e 

1.000 L. 

» Segurança: SAVELIM™ não apresenta 

problemas ou perigos de segurança 

quando utilizado como recomendado. 

Hábitos de higiene industrial e pessoal 

devem ser mantidos pelo usuário. 

Consulte a FISPQ para instruções de 

manuseio do produto. 

» Descarte: O produto deve ser descartado 

atendendo as legislações governamentais 

do meio ambiente e, as embalagens 

usadas, manipuladas por empresas 

reconhecidas e autorizadas por órgãos do 

governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO DO FLUIDO 

 

Para mais informações sobre a 

utilização deste produto consultar a 

Assistência Técnica da Quaker®. 

  

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

PROPRIEDADES VALORES TÍPICOS 

Aparência Líquido límpido 

Cor Amarelo a castanho 

Densidade a 25ºC 

(g/cm3) 
1,050 

Odor Caracterísco 

pH diluído a 2,0%  10,5 
  

 


