
 

Ficha Técnica 
 

CONCENTRADO C-12 
 

Limpador neutro – Aroma FLORAL 
Produto concentrado 

DILUIÇÃO EM ÁGUA 1:20 

 
CARATERÍSTICAS  
Produto especial de alta concentração. Criado para ser utilizado como um produto neutro na limpeza 
geral. É um produto indicado para a limpeza de todo o tipo de pavimentos e superfícies laváveis como 
granitos, cerâmicas, azulejos, casas de banho, cozinhas, etc. Perfuma o ambiente de forma agradável. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Não utilizar sem diluir. Para obter o limpa-superfícies desejado, deve diluir o produto em água, numa 
proporção de 1:20, de forma manual ou automática (1 parte de produto para 20 partes de água). 
Exemplo: 250 ml (1 copo) de produto, para obter 5 litros de produto de limpeza pronto para utilizar.  
Uma vez realizada a diluição e conseguido o limpa-superfícies desejado, utiliza-se de forma habitual: 
aplicar diluído em água nas proporções correspondentes à sujidade presente. Normalmente, a dose 
adequada é de 50 ml por balde de água (8 ou 10 litros). Para sujidades rebeldes deve duplicar-se a 
dose. Pode ainda utilizar-se puro com esponjas ou esfregão, passando, posteriormente com água. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Azul 
Odor    Floral/cítrico 
pH (5 %)   7 
Densidade (20 ºC)  1016 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 250 ml, 1.5 e 5 litros  
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

Indicações de perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. EUH208: Contém 
2-(4-terc-butilbenzil) propionaldeido, Lysmeral technisch, 3,7-dimetiloctan-3-ol, Acetato de 4-
terc-butilciclohexilo, Cumarina, Geraniol, Linalol, mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-
2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, Óleo de citronela, tipo Java, P-menta-
1,4(8)-dieno. Pode provocar uma reação alérgica. 
Conselhos de prudência: P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar luvas de 
proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338: SE 
ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 
varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. P310 Contacte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 
um médico P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto 
a tratamento de resíduos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de 
acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250. 
Substâncias que contribuem para a classificação: Undecilo álcool etoxilado; Álcool, C 12-
14, etoxilado, sulfato, sais de sódio <2,5 OE.  

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


