
SOLVENTES E 
DESENGRAXANTES 
INDUSTRIAIS

DESENGRAXANTES PARA ÁREAS DE
MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE GRAXAS

DESENGRAXANTES DIELÉTRICOS

DESENGRAXANTES PARA
INDÚSTRIA GRÁFICA E
REMOÇÃO DE TINTAS

DESENGRAXANTE PARA
LAVADORAS DE PEÇAS

AUTOMÁTICAS

Desengraxantes especiais biodegradáveis com 
alto poder de remoção de graxas de peças e 
equipamentos.
Substituem com segurança os solventes 
convencionais derivados de petróleo, tais como 
thinner e querosene.

Desengraxantes especiais, desenvolvidos para 
limpeza de equipamentos e motores elétricos 
em geral e desengraxe de circuitos eletrônicos, 
painéis e instrumentos de precisão.

ARCLEAN N 100
Desengraxante base solvente. Biodegradável, com evaporação lenta, 
forma uma película protetiva após a limpeza das peças. Indicado para 
remoção de sujeira pesada em oficinas e manutenção industrial. Produto 
utilizado puro.

UNISOL - 2
SM-26

Produto de baixa toxidez não inflamável, para limpeza de equipamentos 
elétricos. Não ataca metais, vernizes e plásticos. 

Produto atóxico biodegradável  
emulsionável com excelente poder de 
limpeza de rolarias e blanquetas, com 

rápida evaporação
Produto para limpeza de metais ferrosos e não-ferrosos por 
meio de máquinas lavadoras por pressão, em temperatura 

ambiente ou aquecido e ultrassom. Baixa formação de 
espuma, não provoca manchas e possui aditivo anticorrosivo 

que proporciona proteção as peças após o desengraxe.

ARCLEAN VME-A (54)

ROXIL WP (F)

Desengraxante base água para limpeza de máquinas, pisos, peças e 
equipamentos em todos os tipos de indústria. Produto biodegradável, 
não inflamável. Recomendado utilizar diluido em água: 1:5 até 1:20.

ROXIL 31 
UNIFORCE ULTRA



A Smierveda é parceira da ITW, empresa 
global que teve sua fundação em 1912.  
Hoje atua em vários segmentos 
fornecendo óleos, desengraxantes e 
lubrificantes de alto desempenho para 
todos os segmentos da indústria.
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An lllinois Tool Works Company
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Criciúma - SC
Fone: 48 3045-9500

criciuma@smierveda.com.br

Joinville - SC
Fone: 47 3027-9500

comercial.joinville@smierveda.com.br

Blumenau - SC
Fone: 47 3037-4545
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