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Ficha Técnica 
 

NETTION 
 

Limpador geral amoniacal concentrado 

 
 
CARATERÍSTICAS  
Enérgico limpador amoniacal concentrado, de uso geral com fresco aroma de efeito 
balsâmico e desodorizante. Pela sua especial composição, é aplicável na grande maioria 
de usos de limpeza doméstica ou institucional, mostrando-se como o mais eficaz na 
limpeza de superfícies porosas (granito, ladrilhos, barro cozido, etc.), eliminando a sujidade 
incrustada no poro com suma facilidade, mantendo a superfície em perfeito estado de 
limpeza, sem danificá-la. É o produto ideal para a limpeza da casa de banho, limpa 
facilmente e de uma só passagem a banheira, lavatório, sanita, etc. de restos de sabão, 
calcário e outras sujidades. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Para a limpeza de solos dosear 50 ml por balde de água (8-10 l), podendo-se duplicar a 
dose para sujidades mais rebeldes. Na limpeza geral pode diluir-se com água ou usar-se 
puro, dependendo do tipo de limpeza, aplicando com esfregão ou baeta e enxaguando de 
seguida. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Azul 
Odor    Amoniacal 
pH (10%)   9.8 
Densidade (20ºC)  1050 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 1, 5, 10 e 20 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 
Informação suplementar: EUH208: Contém Oleo de eucalipto. Pode provocar uma reacção 
alérgica. EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. 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. 

 


