Ficha Técnica

CONCENTRADO C-8
Limpador desodorizante perfumado
Produto concentrado
DILUIÇÃO EM ÁGUA 1:20
CARATERÍSTICAS
Produto de alta concentração. Formulação específica de limpeza e desodorização adequada para
aplicação em qualquer tipo de superfície lavável que requeira limpeza completa e total.
Devido ao seu alto poder de limpeza total, é muito eficaz em chuveiros, saunas, casas de banho
públicas, etc. e nas aplicações em que o grau máximo de limpeza é necessário.
Graças às suas características particulares, limpa inclusive em zonas e pavimentos de difícil acesso.

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.
Aplica-se diluído em água em proporções de acordo com a sujidade presente. Normalmente a dose
adequada é de 200 ml por balde de água (8 ou 10 l), aplicando a solução para a higienização de
superfícies, por pulverização, pano ou esfregona e deixar secar. Para sujidades mais incrustadas pode
aumentarse a dosagem indicada.
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido
Cor
Vermelho
Odor
Agradável
pH (10 %)
7.4
Densidade (20 ºC)
900 kg/m3
Solubilidade
Solúvel em água

APRESENTAÇÃO
Embalagem de 250 ml, 1.5 e 5 litros
PRECAUÇOES
Perigo

Indicações de perigo: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão. Aquatic Acute 1:
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca
queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Conselhos de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de
proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE
INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303+P361+P353: SE
ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda
a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. P304+P340:
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la
numa posição que não dificulte a respiração. 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. Continue a
enxaguar. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a normativa sobre
resíduos perigosos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de
acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.
Contém: Undecilo alcool etoxilado; Compostos de amónio quaternário, benzil-C1216-alquildimetil, cloretos; Heptanoato de alilo.

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.

