
        

Ficha Técnica 
 

KENEX GM 
 

Limpador de câmaras frigoríficas 

 
CARACTERISTICAS 
Produto formulado para a limpeza de solos, paredes, estantes e diversos equipamentos, em áreas e 
compartimentos congeladores, sem necessidade de os descongelar. 
 
MODO DE EMPREGO 
Manual - Pulverizar sobre a superfície e limpar com pano ou vassoura de franjas humedecidos. Deixar 
actuar uns minutos e remover a sujidade com escova de pêlo duro. Em seguida remover a sujidade 
mediante aspiração, vassoura de franjas, esponja ou pano seco. Esfregadora automática – Encher o 
depósito de água limpa com KENEX GM puro ou diluído na concentração indicada. Esfregar de forma 
habitual. Máquina rotativa monodisco – Montar um disco de fibra vermelho ou castanho. Aplicar o 
produto com esguicho sobre a superfície a limpar, extendê-lo com a máquina e deixar actuar durante 5 
minutos. Esfregar e remover a sujidade mediante aspiração, vassoura de franjas, esponja ou pano seco. 
Por tratar-se de câmaras frigoríficas com temperaturas negativas, não enxaguar com água. 
Doseamento: Para temperaturas menores que – 15 ºC, utilizar o produto puro, sem diluir. Para 
temperaturas maiores que – 15 ºC, pode utilizar-se diluído em água a 50 %. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspeto    Líquido 
Cor    Azul 
Odor    Característico 
pH (10%)   10.78 
Densidade (20 ºC)  1006 kg/m3 
Solubilidade:                Facilmente solúvel em água fria 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagens de 0,75 ml, 5, 10 e 20 litros. 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção 

 

 

Advertências de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Skin Irrit. 2: 
H315 - Provoca irritação cutânea. STOT RE 2: H373 - Pode provocar danos nos órgãos 
após exposições prolongadas ou repetidas por ingestão. 
Recomendações de prudência: P260: Não respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264: Lavar cuidadosamente 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. 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: Etilenoglicol. 

 
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. 


