
          

Ficha Técnica 
 

DELENEX AD BOX+C 
 

Abrilhantador para máquinas de 
lavar loiça em águas de alta dureza 
Superconcentrado BOX+C system 

 
 
CARATERÍSTICAS:  
DELENEX AD BOX+C é usado no polimento de pratos, copos e talheres em bares, restaurantes, 
refeitórios, hotéis, etc. 
É um aditivo para a água de enxaguamento ao final do processo de lavagem, que devido à sua 
extraordinária concentração de matéria ativa é dosado em pequenas doses, facilitando a secagem e 
polimento das peças lavadas e evitando a formação de incrustações calcárias. 
Os seus ingredientes ativos reduzem a tensão superficial da água, fazendo com que se forme uma 
película uniforme sobre os objetos lavados, permitindo que escorra sem deixar marcas ou véus na 
superfície e alcance um tempo de secagem muito rápido. 
É recomendado para uso em água dura ou extremamente dura. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Ligar o recipiente diretamente ao circuito da máquina, doseando entre 0,07-0,15 ml por litro de água, 
dependendo da qualidade da mesma.  
É recomendado trabalhar a uma temperatura compreendida entre 80-90 ºC e seguir as instruções da 
máquina. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto                        Líquido transparente 
Cor    Azul  
Odor    Característico 
pH     3,13 
Densidade (20 ºC)  1123 kg/m3 
Solubilidade en agua  Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Caixa com saco de 10 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Skin Irrit. 2: 
H315 - Provoca irritação cutânea. 
Consejos de prudencia: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. 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. 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. P332+P313: Em caso de irritação cutânea: 
consulte um médico. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o 
Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250. 

 
 
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. 


