
 

DEGRAX® 100 WB 
Limpador de feltro - Sistema DEGRAX WB 
 
COMPOSIÇÃO:  
 

Agente complexante. 
 
 
APARÊNCIA: 
 

Sólido pulverulento, cristalino e branco. 
             
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
• Caráter iônico    Não se aplica. 

• Solubilidade em água a 25°C   14g/L 

• Biodegradabilidade       Biodegradável. 
 

 
APLICAÇÃO: 
 
• Na limpeza do feltro da enxugadeira de wet-blue (sistema DEGRAX WB). 

 
 
AÇÃO: 
 

• Complexante de cátions di e polivalentes. 

• Ao complexar íons de cromo retidos na forma de quelatos entre as fibras do feltro da enxugadeira de wet-blue, 
facilita a remoção destes quelatos e favorece a recuperação do feltro. 

• Consultar o sistema de aplicação anexo. 
 

 
SEGURANÇA: 
 
• Manipulando DEGRAX 100WB de forma correta e observando as medidas de precaução, segurança e higiene 

necessárias para os trabalhos com insumos químicos, assim como as instruções contidas na ficha de segurança, 
DEGRAX 100WB não origina nenhum tipo de dano à saúde, conforme experiências realizadas até o momento. 
 
 

ARMAZENAMENTO: 
 

• Armazenar em local limpo, seco, arejado e ao abrigo do sol. 

• Conservar fechadas as embalagens 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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