
        

 

Ficha Técnica 
 

CONCENTRADO C-9  
 

Lava-loiças manual 
Produto concentrado 

DILUÇÃO EM ÁGUA 1:10 

 
CARATERÍSTICAS  
Produto especial de alta concentração. Formulado como lava-loiças de uso manual para a limpeza de 
loiça, vidros e outros utensílios de cozinha, podendo utilizar-se também na limpeza de outras superfícies 
laváveis. Apresenta um pH neutro e suavizantes para a protecção da pele, protegedo-a sem ressecar e 
deixado-a lisa e suave, tudo combinado com um agradável aroma cítrico.  
De grande poder detergente e desengordurante com abundante espuma, é capaz de eliminar a gordura 
e os restos de alimentos ressecos com o mínimo esforço, facilitando uma rápida auto-secagem que 
garante um brilho sem velos. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Não utilizar sem diluir. Para obter o lava-loiças pronto a usar deve diluir-se em água à proporção de 
1:10 de forma manual ou automática (1 parte de produto por 10 de água). Uma vez realizada a diluição 
e conseguido o detergente, utilizar-se-á da maneira habitual, diluindo uma pequena quantidade de 
produto, entre 5-10 ml por litro de água, dependendo da dureza da mesma. Em caso de sujidades 
resistentes, verter uma pequena quantidade directamente sobre o esfregão ou esponja. Enxaguar com 
água abundante. 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Verde 
Odor    Cítrico 
pH (10 %)   7 
Densidade (20 ºC)  1015 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 250 ml, 1.5 e 5 litros  
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção 

 

Indicações de perigo: Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea. Aquatic 
Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Skin Sens. 1A: H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
Conselhos de prudência: P261: Evitar respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264: Lavar cuidadosamente após 
manuseamento. P273: Evitar a libertação para о ambiente. P280: Usar luvas de 
proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: SE 
ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. P501: 
Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos 
perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.  
Informação suplementar: Contém d-limoneno. Não ingerir. Manter fora do alcance 
das crianças. Para utilização exclusiva em instalações industriais ou tratamento por 
profissionais. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos 
Tel. 800250250. 
Substâncias que contribuem para a classificação: Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazole-3-e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1).  

 
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. 


