
Características deste produto 
LUMEN-28 é um desengraxante industrial solvente, biodegradável, de alta performance, para uso 
profissional.

Formulado com matérias-primas selecionadas, balanceadas, este produto visa propiciar ao usuário alto 
poder de limpeza e baixa toxidez.

Entre os principais benefícios estão:
LUMEN-28 substitui com superioridade solventes muito tóxicos usados erroneamente para a finalidade de 
limpeza, tais como Óleo Diesel, Gasolina, Aguarrás ou Thinner;

LUMEN-28 dissolve com facilidade graxas, óleos, resíduos de carbono, asfaltos, gordura, cavacos de borracha 
e outras sujidades. Após a aplicação, este produto forma uma camada protetora do metal contra oxidação em 
barramentos e outras áreas expostas ao ambiente.

Este produto, além de remover sujidades, promove a formação de um filme protetor de superfícies 
metálicas, impedindo o contato com o ar e o brotamento de ferrugem nessas superfícies.  

Campos de aplicação
Use em equipamentos metálicos pintados, alumínio, plástico, aço carbono ou vidro, sem nenhum problema. 
No caso de aplicação sobre superfícies pintadas, faça-o protegido da luz solar, se isso não for possível, prefira 
o uso de LUMEN-26, que deve ser removido com água, após o uso, para evitar queimar a pintura.

Este produto pode ser utilizado como auxiliar do LUMEN-26, como reforçador sinérgico do efeito de limpeza, 
para o caso de grossas incrustações de asfaltos, fuligens e graxas.

Nesse caso, LÚMEN 28 pode ser diluído junto com água e o LUMEN-26, à razão de até 20% sobre o volume 
total e posteriormente removido junto com a água de enxague por pressão.   

LUMEN-28 é indicado para limpeza de máquinas e equipamentos industriais, tais como tornos e outros 
equipamentos/ferramentas de corte, furo e manipulação em áreas de manutenção, oficinas mecânicas, em 
superfícies metálicas que possam ser expostas à luz e ao ar, portanto sujeitas a corrosão, em operações de 
limpeza onde o arraste das sujidades deve ser mecânico, por fricção, com a dispensa do uso de água como 
auxiliar de limpeza.



Modo de usar
LUMEN-28 deve ser aplicado puro, através de pano limpo, estopa, esponja ou pincel, de acordo com o nível 
de sujidade que se pretenda retirar dos substratos tratados. Após aplicação, deixe o produto agir por alguns 
segundos antes da retirada final das sujidades. Repita a operação em caso de maior impregnação utilizando 
fricção manual para arraste mecânico de partículas.

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. 

Informações complementares  (LEIA COM ATENÇÃO)
Ÿ LUMEN-28 é um produto formulado para atender Empresas preocupadas com a saúde do trabalhador, o 

meio-ambiente e o seu patrimônio, porque limpa sem causar danos;
Ÿ Como todo produto químico, LUMEN-28 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; 

Nunca utilize chama, luz incandescente ou outras fontes de faísca para verificar o nível de produto;
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, seu uso é estritamente indicado para limpeza pesada de 
equipamentos industriais. Para a limpeza das mãos utilize a Pasta Gel MAXMÃOS;

Ÿ Este produto não é solúvel em água. 

LÚMEN-28 está disponível em embalagens de 50, 200 e 1000 litros. Leia a Fispq do produto e preserve o 
meio ambiente. 



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

Características físico-químicas

Cor

Densidade a 30°C

Odor

Azul claro

De 0,730 a 0,780 g/cm³

Característico

Aspecto Límpido e isento de materiais em suspensão


