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3M® Citrus Limpante Spray (Aerosol) 
Boletim técnico Agosto 2020 

 Versão 200410 

Descrição do produto O Limpador Citrus 3M ™ é um limpador / desengordurante líquido usado 
para ajudar a dissolver e remover sujeira, graxa, alcatrão e muitos adesivos 
do tipo não curado. Em alguns casos, também pode ser usado para 
desengordurar substratos para colagem no lugar de muitos solventes 
clorados ou à base de petróleo. Em muitos casos, no entanto, o limpador 
não substitui a gravação ou a preparação de substrato semelhante. 

Características do produto • Sem solventes clorados ou à base de petróleo 

• Limpa suavemente 

• Aroma cítrico fresco 

 

Propriedades típicas 
(estes são dados de referência e, 

portanto, não devem ser usados como 

especificação) 

 

Propriedades Valores 
Cor Clear 

Teor de sólidos por peso 3 a 5% 

Flash Point -46°C 

Odor Citrus 

Propelente Propano 
 

Propriedades típicas 

Adesivo não curado 

Propriedades Valores 

Densidade 0,78 g/cm³ 

Base Óleo cítrico 
 

Armazenamento e manuseio Compatibilidade 
O limpador de base cítrica da 3M foi testado quanto à eficácia da limpeza nos seguintes 
tipos de produtos adesivos / selantes: 
Tipo de adesivo / selante: Eficácia típica 

o SBR: Muito eficaz quando o adesivo está molhado; muito eficaz na maioria dos 
casos quando o adesivo está seco. 

o Neoprene: Muito eficaz na maioria dos casos quando o adesivo está molhado ou 
seco. 

o Nitrilo: Eficaz na maioria dos casos quando o adesivo está molhado ou seco. 
(Nota: Existem alguns nitrilos que não limpam quando curados). 

o Asfalto e borracha de recuperação de asfalto: Muito eficaz na maioria dos casos 
quando os adesivos estão molhados ou secos. 

o Acrílico: Eficaz na maioria dos casos quando o adesivo está molhado; 
relativamente ineficaz na maioria dos casos quando o adesivo está seco. 

o Epóxis, uretanos e polissulfetos: eficazes na maioria dos casos quando o adesivo 
está úmido; relativamente ineficaz quando o adesivo está seco. 

o Resina de vinil: relativamente ineficaz como agente de limpeza para este tipo de 
base. 

o Butil: Eficaz quando o adesivo está molhado; não é muito eficaz quando seco. 
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o Hot melt: relativamente ineficaz em adesivos hot melt. 
o Transfer Tape, misc. Fita adesiva com suporte: Ajudará na remoção de muitas 

fitas. O limpador é lento para dissolver os resíduos da fita. 
 

Técnicas de aplicação 
Nota: O limpador Citrus 3M ™ pode atacar alguns plásticos, materiais pintados e 
borrachas, razão pela qual deve ser testado em uma pequena área de qualquer superfície 
que esteja sendo limpa antes de usar. 
Instruções de uso: 
Aplique bem o limpador de base cítrica 3M nas superfícies ou peças que estão sendo 
limpas. Aguarde alguns minutos para permitir a penetração máxima e a ação de 
afrouxamento. Depois limpe com um pano limpo e úmido. Limpe com um pano limpo e 
deixe secar ao ar. Repita a aplicação quando a substância a ser removida for muito 
espessa para uma penetração máxima. 
Cuidado! Este produto não deve ser usado como limpador de mãos e o contato com a 
pele deve ser evitado. Este produto pode causar irritação na pele em contato prolongado 
ou repetido. Não enxágue em cursos de água ou esgotos. 

Armazenamento e Shelf-life Armazene o produto entre 16-27 ° C para garantir uma vida útil máxima de 
armazenamento. Controle o estoque com base no princípio "primeiro a entrar, primeiro a 
sair". 
Quando armazenado nas condições recomendadas em embalagens originais não 
fechadas, este produto tem um prazo de validade de 24 meses a partir da data de 
fabricação. 

Precauções Este produto é embalado sob pressão e contém solventes inflamáveis. Estocar e aplicar 
em áreas ventiladas e isentas de fonte de ignição. A lata de produto nunca deve ser 
exposta à temperatura superior a 49°C. 

Informações de precaução Leia a ficha de segurança do produto antes de utilizá-lo. 
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IATD- Fitas e Adesivos Industriais 

3M do Brasil Ltda. 

Via Anhanguera km110, 

Sumaré SP CEP 13001-970 

 

 

 

Informações: 

Linha Aberta 

Fone 0800-0132333 

 

 

 

Notificação Importante A 3M não oferece garantias, expressas ou implícitas. Inclusive, mas não 
limitadas a qualquer condição implícita de comercialização ou adequação a um 
fim determinado. O usuário é responsável por determinar se o produto 3M é 
adequado a um fim específico e ao seu método de aplicação. Observe que 
muitos fatores podem afetar o uso e o desempenho dos produtos da 3M 
(Divisão de Adesivos) para uma aplicação particular. Entre os muitos fatores que 
podem afetar o desempenho de um produto 3M devem ser considerados: os 
materiais a serem colados pelo produto, o preparo das superfícies destes 
materiais, o produto selecionado para o uso, as condições em que o produto é 
usado e o tempo e as condições ambientais em que o produto deve 
desempenhar sua função. Tendo em vista a grande variedade de fatores que 
podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M, alguns dos quais são 
de conhecimento e controle exclusivo do usuário, é essencial que o usuário 
avalie o produto 3M para determinar sua adequação a um uso determinado e ao 
método de aplicação. 

Limitações do Ressarcimento 
e Responsabilidade 
 

Caso se comprovar que o produto 3M É defeituoso, a única compensação, 
conforme conveniência da 3M será a de reembolsar o preço de compra do produto 
ou de reparar ou substituir o Produto 3M defeituoso. Em nenhum caso a 3M poderá 
ser responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais 
ou conseqüentes, independentemente da teoria legal aduzida, inclusive, 
negligência, garantia ou responsabilidade estrita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


