
       

Ficha Técnica 
 

NETTION CL 
 

Limpador desinfectante clorado 

 
CARATERÍSTICAS  
Enérgico limpador e desinfetante alcalino clorado de uso geral com grande poder bactericida pelo seu 
teor de cloro. Eficaz contra um amplo espectro de microrganismos e baterias Gram + e Gram-. Indicado 
para a limpeza de todo o tipo de superfície lavável. Limpa, branquea, desodoriza e desinfeta numa só 
operação e contribuindo ao ambiente um agradável odor a limpo.  
NETTION CL é o produto ideal para a limpeza de pavimentos, sanitas, lavatórios, banheiras, chuveiros, 
cozinhas, etc., e evita a proliferação de microrganismos e a utilização de vários produtos. 
Propriedades microbiológicas em desinfetantes químicos e normas que cumpre: 
Norma UNE-EN13697:2002 para a avaliação da atividade bactericida dos desinfetantes químicos 
utilizados em produtos alimentícios, na indústria, na casa e em comunidades. 
Atividade bactericida diluído em água a 1 % aos 5 minutos (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus e Enterococcus hirae). 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO  
Para limpeza geral dilui-se em água al 1 % (100 ml por balde de água de 10 l), respeitando os tempos 
de contato. Em sujidades rebeldes se duplicará a dose, aumentando o seu poder de limpeza e 
branqueio. Também se pode usar em estado puro, sobre esponja, pano ou esfregão.  
Uso ambiental. Desinfeção de contacto: superfícies. Aplicação por pessoal profissional. 
 
Nº Inscrição Registo Praguicidas: 17-20-03935 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido transparente  
Cor    Amarelado 
Odor    A cloro 
pH (10%)    12 
Densidade (20ºC)  1100 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água fria 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 1, 5 e 10 litros 
 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

Advertências de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Skin Irrit. 
2: H315 - Provoca irritação cutânea. 
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo 
com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. 
Informação suplementar: Antes de usar o produto leia atentamente o rótulo. EUH208: 
Contém Hidrocarbonetos, terpenos. Pode provocar uma reação alérgica. Não ingerir. 
Manter fora do alcance das crianças. Em caso acidente, consultar um médico e o Centro 
de Informação Antivenenos Telf. 800250250.  
Substâncias que contribuem para a classificação: Hipoclorito de sódio, com 2 % de 
cloro ativo; Aminas, C12-14-alquildimetil, N-óxidos e 100 % de Excipientes q. s. p. 

 
 
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. 


