
 

 

 

 

 

 

Mô tả sản phẩm 

 

Amigo là nước vệ sinh chuyên dùng để làm sạch 

dầu nhớt, rong rêu nấm mốc, độ đậm đặc cao và có 

thể hòa tan trong nước để sử dụng giúp giảm chi 

phí cho việc vệ sinh. 

 

Amigo không bắt lửa, không cháy nổ, an toàn cho 

các vật liệu khi vệ sinh như  cao su, nhựa, kim loại 

(trừ nhôm), và hầu hết bề mặt sơn. 

 

Amigo chứa tác nhân tẩy rửa đặc biệt hiệu quả đối 

với các lớp dầu thô có lẫn tạp chất bám dính lâu 

ngày . 

 

Nước thải sau khi tẩy rửa phần lớn có thể tự phân 

huỷ sinh học mà không cần xử lý, góp phần bảo vệ 

môi trường. 

 

Ứng dụng chính 

 

Amigo là nước vệ sinh đa năng dùng được cho 

nhiều mục đích và nhiều lĩnh vực khác nhau.  

 

Thích hợp cho các văn phòng, trường học, bệnh 

viện, nhà hàng, xưởng cơ khí, nhà máy, dùng để vệ 

sinh sàn, vệ sinh rong rêu nấm mốc, vệ sinh các bề 

mặt bị bẩn, bề mặt trước khi sơn… 

 

Thích hợp để tẩy rửa giàn khoan, sàn tàu, bồn bể 

chứa dầu, máy và các chi tiết máy cơ khí, vv… 

 

Hướng dẫn sử dụng 

 

Pha Amigo với nước theo tỉ lệ 1:20 – 1:1 tùy vào độ 

dơ của vết dầu nhớt và các vết bẩn khác cần vệ 

sinh.  

 

Cho dung dịch đã pha lên bề mặt cần vệ sinh rồi 

chà sạch và rửa lại với nước. Có thể tẩy rửa bằng 

phương pháp phun xịt, quét hoặc ngâm. 

 

Thông tin sản xuất 

 

Amigo sản xuất tại Việt Nam bởi : 

CÔNG TY TNHH MTV HÓA MỸ PHẨM LAGI 
Số 27, Đường 215, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM 

ĐT: 08 8899 6611             E-mail: lagi@lagi.com.vn 

Web:www.amigo.com.vn 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc tính lý hóa 

Dạng Dung dịch trong  

Hương Hương Hoa 

Tỷ trọng ở 200C 1,03 – 1,04 

PH (dung dịch 5%) 12 – 14 

Tính tan (10% trong 

nước) 
Tan ở bất cứ tỉ lệ nào 

    

Bảo quản – vận hành – đóng gói 

 

Bảo quản nơi khô thoáng. Tránh tiếp xúc lâu với nguồn nhiệt 

nóng và ánh nắng mặt trời. Xem thêm tài liệu an toàn sản phẩm 

MSDS. 
 
Đóng gói trong can và thùng : 1 - 5 - 20 và 30 lít. 

 

Khuyến cáo 

 

Thông tin trên dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi và không 

coi như căn cứ bảo hành cho sản phẩm. Các đặc tính cụ thể của 

sản phẩm được mô tả dựa trên sự tương thích của chúng đối với 

ứng dụng cụ thể của sản phẩm. 

 

Các thông tin này dựa trên kết quả kiểm chứng từ phòng thí 

nghiệm và không dùng cho mục đích sáng chế ra sản phẩm mới 

giúp cho một bên thứ hai. Lagi Comestics co., ltd không đứng ra 

đại diện hoặc đảm bảo bất kỳ điều gì liên quan đến mục đích này 

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM 

            AMIGO 
      NƯỚC VỆ SINH ĐA NĂNG CHUYÊN DÙNG 

  LÀM SẠCH DẦU NHỚT,  RONG RÊU CỨNG ĐẦU 
 

mailto:lagi@lagi.com.vn
http://www.amigo.com.vn/


 

                                                                                           

 

 

Product Description 

 

Amigo is a multi-purpose degreaser, kill moss & 

mold, can be diluted in water, highly concentrated 

and economical for use. 

 

Amigo is totally non-flammable and harmless for 

rubber, plastics, metal (except aluminum) and 

majority of paints. 

 

Amigo contains powerful cleaning agents and is 

particularly effective on mixture of deposits 

including mud, grease and industrial impurity 

(especially moss mold). 

 

Amigo  is safe for the environment as its cleaning 

wastes are bio-degradable, therefore no treatment is 

required. 

  

Main Applications 
 

Mechanical or manual cleaning of floors that are 

under intensive use, such as those of shopping 

malls, schools, hospitals, offices, factories, 

workshops, hospitals, and etc. 

 

Special use for cleaning resin on saw blade of 

timber sawing machine. Cleaning of soil and dirt in 

central heating, fire and watering circuits. Cleaning 

of walls before  painting. 

 

Rig wash, vessel and tank cleaning. Oil and  grease 

removal  for car and  truck engines, mechanical 

parts, agricultural and industrial  machinery, and etc 

 

Directions for Product Use 

 

Use  concentrated Amigo or  dilute  it  from  1:20 to  

1:1 in water, depending  on  the  condition  of  the  

surface  to  be cleaned. Apply chemical solution on  

treatment surface,  then rinse with water. 

 

Can be used by brushing, dipping or spraying  

methods. 

 

Product Infomation 

 

Amigo 1 is produced in Viet Nam by : 

LAGI COMESTICS CO.,LTD 
No. 27, Street 215, Tan Phu Ward, TDC, HCMC 

ĐT: 84 8 8899 6611     E-mail: lagi@lagi.com.vn    

Web: www.lagi.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical and Chemical Properties 

Physical state Clear liquid 

Fragrancy Floral 

Density at 200C 1.03 – 1.04 

PH (5% sol) 12 - 14 

Solubility (10% in 

water) 
Good, miscible withwater any ratio 

 

Handing and Packaging 

 

Store in dry, cool, well-ventilated area. Avoid prolonged exposure to 

heat or sunlight. Refer to product MSDS for more information. 

 

Packed in: 1 – 5 – 20 and 30 litre can. 

 

 

Warning and Notice 

 

This information is based on our present state of knowledge. It 

should not therefore be considered as guarantee. Specific 

properties of the products are described according to their 

suitability for a particular application. 

 

All the information on this data sheet is based on laboratory 

testing and os not intended for design purposes. Lagi comestics 

co., ltd makes no representations or warranties of any kind 

concerning this data. 
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