
      
 

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT WC 
  

Limpador desincrustante  

para casas de banho 

 
CARATERÍSTICAS  
Enérgico limpador que reúne as funções de limpeza e desincrustação num só produto, mostrando-se 
muito eficaz na limpeza de resíduos de calcário, sabões e sujidade geral no quarto de banho: azulejos, 
sanitas, bidés, torneiras, biombos, etc.  
Não se mostra agressivo com superfícies cromadas nem metálicas. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Aplicar o produto sobre a superfície, deixar atuar durante uns segundos, esfregar com esfregão branco 
e enxaguar com água.  
Em zonas escondidas, dirigir o produto com um aplicador. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido transparente 
Cor    Azul 
Odor    Agradável 
pH (10ºC)   2 
Densidade (20ºC)  1060 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 1, 5, 10 e 20 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

Advertências de perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares 
graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea.  
Recomendações de prudência: P264: Lavar cuidadosamente após 
manuseamento. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção 
ocular/proteção facial. P302+P352: EM CONTACTO COM A PELE: lavar com 
sabonete e água abundantes. 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 um 
médico P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre 
resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não 
ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consulte o 
Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.  
Substâncias que contribuem para a classificação: Ácido fosfórico; 2,2′-(octadec-
9-enilimino)bisetanol. 

 
 
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. 


