
        

Ficha Técnica 
 

DETIAL D-70-TR  
  
Higienizante para torres de refrigeração 

 

 
CARATERÍSTICAS  
DETIAL D-70 TR é um eficaz higienizante, formulado especificamente para a manutenção da água nas 
torres de refrigeração, circuitos fechados, instalações de ar condicionado, etc., em que é necessário um 
alto grau de higiene. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Para realizar o tratamento nas instalações e obter a maior eficacidade, requer-se uma limpeza prévia e 
remoção de calcário e ferrugem com o nosso produto DEFORT DDA-20, realizando posteriormente a 
dosagem do DETIAL D-70 TR, aplicando-o na água do circuito mediante bomba doseadora.  
Ao recircular novamente o circuito, a dose recomendada para o tratamento de choque é de 0.075 %.  
Cada renovação de água no circuito exigirá uma adição de 1.5 l de produto por cada 10.000 l de água 
nova que entre no sistema. Como dose de manutenção, e se não houvesse renovação de água, deve-
se dosear automaticamente a quantidade necessária para manter os níveis ótimos de de peracético 
entre 8 e 10 ppm. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Incoloro 
Odor    Picante 
pH     2 
Densidade (20ºC)  1116 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água 
 

APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 23 litros  
 
 

PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

 

 

Indicações de perigo: Flam. Liq. 3: H226 - Líquido e vapor inflamáveis 
Org. Perox. F: H242 - Risco de incêndio sob a ação do calor. Skin Corr. 1A: H314 - Provoca 
queimaduras na pele e lesões oculares graves. STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação 
das vias respiratórias. 
Conselhos de prudência: P210: Manter afastado do calor, de superfícies quentes, de 
chispas, de chamas abertas e de qualquer outra fonte de ignição. Não fumar. 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. 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. P370+P378: Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar extintor de pó ABC. 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a normativa sobre resíduos perigosos. 
Manter fora do alcance das crianças. Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo. Não 
ingerir. Em caso de acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 808250143.  
Substâncias que contribuem para a classificação: Peróxido de hidrogénio; Ácido acético; 
Ácido peracético. 

 
 
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. 


