Ficha Técnica

DELENEX GR
Detergente em pó
para máquinas de lavar-loiças
CARATERÍSTICAS:
Detergente lava-loiça em pó para máquinas de lavar, com grande poder de limpeza e desengordurante.
Pela sua alta concentração em tensioactivos e sequestrantes, elimina a sujidade mais difícil como
gorduras, proteínas, pigmentos, etc., mantendo a máquina limpa e em óptimo estado. Devido à sua
equilibrada formulação, consegue-se a máxima higiene da loiça, ao efectuar uma lavagem completa.
Mostra-se igualmente eficaz em águas mais duras.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Dosear o produto no banho de lavagem, seguindo as instruções do fabricante da máquina. A dose a
usar pode oscilar de 3-5 g por litro de água, dependendo da dureza da mesma ou da sujidade a
eliminar.
Recomenda-se utilizar uma temperatura compreendida entre 55-65 ºC.
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Sólido granulado
Cor
Branco
Odor
A cloro
pH (1%)
11.5
Densidade (20ºC)
1079 kg/m3.
Solubilidade:
Solúvel em água.
APRESENTAÇÃO
Embalagem 8 Kg.
PRECAUÇOES

Perigo

Indicações de perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos
com efeitos duradouros. Met. Corr. 1: H290 - Pode ser corrosivo para os metais. Skin
Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. STOT SE 3:
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Conselhos de prudência: P234: Mantenha sempre o produto na sua embalagem
original. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção
facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o
vómito. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar
livre e mantê-la em repouso 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, retireas, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 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.
Contém: Metassilicato de sódio pentahidratado.

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.

