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Ficha Técnica 
 

NETTION 330 
  

Limpador enérgico 
sem espuma 

CARATERÍSTICAS  
Limpador concentrado com formulação especial de baixa capacidade de formação de 
espuma para uso com máquinas esfregadoras automáticas. Elimina totalmente qualquer 
tipo de sujidade ou gordura em superfícies como granito, mármore, cimento, etc.  
Devido ao seu grande poder de limpeza, é o produto ideal para eliminar a sujidade em 
superfícies difíceis e porosas: pedra artificial, armazéns, fábricas, oficinas de mecânica, 
indústria em geral, etc. 
Devido à sua composição especial, é indicado para limpeza na indústria alimentar. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Para as limpezas habituais só são necessários entre 10-20 ml por litro de água (1-2 %), 
podendo-se aumentar a dose em caso de fortes incrustações de sujidade.  
Encher o depósito de água limpa da máquina de esfregar e adicionar o produto. Utilizar a 
máquina com escova de esfregar ou pad de fibra. Também se pode usar manualmente 
com escova e esfregona, tendo em conta a ausência de espuma. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Amarelo 
Odor    Inodoro 
pH (10 %)   12.6 
Densidade (20 ºC)  1100 kg/m³ 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
 
APRESENTAÇÃO 
Bilhas de 5, 10 e 20 litros 
 
PRECAUÇOES 
 

 
 
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. 

  Perigo 

 

Advertências de perigo: Skin Corr. 1: H314 - Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.  
Recomendações de prudência: 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. P303+P361+P353: SE 
ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda 
a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. 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, retire-as, se tal lhe for possível. 
Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente o CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico Não ingerir. Manter fora do alcance 
das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos, 
Telf. 800250250. 
Contém: Hidroxido de sodio; Metassilicato de sodio pentahidratado; 2-etilhexanol 
etoxilado; D-glucosido de hexilo. 
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