
       

Ficha Técnica 
 

CONCENTRADO C-7  

Limpador desincrustante para casas de 
banho / Produto concentrado 

DILUIÇÃO EM ÁGUA 1:20 

 
 
CARATERÍSTICAS  
Produto especial de alta concentração. Limpador eficaz e vigoroso, desincrustante e perfumado, 
indicado para a limpeza diária de casas de banho onde é necessário uma higiene máxima e limpeza em 
profundidade total. 
De aplicação em azulejos, pavimentos, sanitários, torneiras, chuveiros, etc., remove facilmente os de 
restos de sabão, incrustações de calcário e sujidade em geral. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Não utilizar sem diluir. Para obter o produto preparado desejado, deve ser diluído em água, numa 
proporção de 1:20, de forma manual ou automática (1 parte de produto conc. 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 produto de limpeza desejado, utiliza-se de forma habitual, 
pulverizando o produto sobre a superfície a limpar e deixar atuar durante alguns segundos e esfregando 
com pano de camurça ou dos vidros. Em caso necessário, enxaguar com água.  
Não misturar com lixívia ou outros produtos. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Fúcsia 
Odor    Agradável 
pH (10 %)   2 
Densidade (20 ºC)  1065 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 250 ml, 1.5 e 5 litros  
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

Indicações de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves.  
Conselhos de prudência: P280: Usar luvas de protecção/vestuário de 
protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
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 o médico. 
Informação suplementar: EUH208: Contém 1-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl), 3,7-dimetiloctan-3-ol, a-hexilcinamaldeído. Pode 
provocar uma reacção alérgica. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 
800250250. 
Contém: Undecil-alcool, etoxilado.  

 
 
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. 


