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Limpador desengordurante 
multiuso 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
É um ativo e enérgico limpador altamente concentrado, de grande eficácia na eliminação de todo o tipo 
de sujidades e gorduras, com fresco aroma de efeito balsâmico e desodorizante. Produto de 
alcalinidade moderada e alto poder detergente e desengordurante, que unido à sua alta concentração o 
convertem num produto ideal como multiusos em limpeza. Devido à sua eficácia e economia de uso, 
está indicado para qualquer tipo de superfície lavável: cozinhas, solos, azulejos, automóveis, máquinas, 
paredes, tapetes, etc. De múltiplos usos em hotelaria, coletividades e indústria automóvel. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Pela sua elevada concentração pode usar-se desde diluições muito baixas, dependendo do tipo de 
superfície e limpeza a realizar. As concentrações habituais estarão compreendidas entre 10-100 ml por 
litro de água. Para a limpeza de solos dosear 50 ml por balde de água (8-10 l), podendo-se duplicar a 
dose para sujidades mais rebeldes. Em limpeza geral pode diluir-se em água ou utilizar-se puro, 
dependendo do tipo de limpeza, aplicando com pulverizador, esfregão, pano ou esponja, enxaguando 
de seguida. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido transparente 
Cor    Verde 
Odor    A pinho 
pH (10%)   11.4 
Densidade (20 ºC)  1050 kg/m³ 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Garrafas de 1 e bilhas de 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.  
Recomendações de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. 
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P302+P352: EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
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. P332+P313: Em caso de irritação cutànea: 
consulte um mèdico. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.  
Informação suplementar: Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso 
de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250. 

 
 
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. 


