
 1 

  

Aplicável a limpeza em qualquer superfície que não sejam danificadas pela 
água. Especialmente útil para cozinhas, fornos, grelhadores, exaustores, 
azulejos de cozinha, refrigeradores, banheiros, artigos de vestuário e ta-
peçarias, madeira, maquinaria, motores, filtros, chãos industriais, etc.  
Apto para a indústria alimentícia. 

 
 

USOS: LIMPEZA DE 

SUPERFÍCIES QUE 
NÃO SEJAM DANIFICA-
DAS PELA ÁGUA.  
 

 

DESENGORDURANTE MULTIUSOS V201 750 ML 

 

FICHA TECNICA 

DATA EMISISÃO: 31/03/2016 

DATA REVISÃO:  

Uso direto, em fornos e grelhadores: atua melhor se as superfícies a limpar 
são a 20/30ºC. Uso diluído, em fritadeiras e placas. Têxteis e tapeçarias 
(antes da aplicação, provar em uma área imperceptível): diluir entre 10% e 
15%, dependendo do nível de sujidade, deixe de molho, em áreas muito 
sujas podem ser directamente pulverizada uma pequena quantidade, enxa-
guar com abundante água limpa. Não se aconselha a sua utilização sobre 
superficies alumínio. Não aplicar em artigos de vestuário de lã, pele, tecidos 
coloridos; antes de aplicar em tecidos delicados, provar dentro um área não 
visível.  Não aplicar em superfícies coloridas com pintura esmaltada ou en-
vernizou. Não aplicar em plásticos de policarbonato, fluorescente, etc. Ao 
pulverizar manter fora do alcance dos olhos e não respirar. Danifica o brilho 
se for diretamente aplicado em chãos lustrados.   
           
 
 
 
 
 

(De acordo com R.D. 770/1999 de 7 de maio, e  Regulamento CE Nº 
648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março de 
2004 sobre detergentes e posteriores modificações). 
 
TENSOATIVOS ANIÔNICOS MENOS DE 5%, FOSFATOS MENOS DE 5%,   
PERFUME, LIMONENE. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E PROPRIEDADES 

MODO DE EMPREGO 

COMPOSIÇAO 
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FICHA TECNICA 

 
 

PERIGO. 
H314.-Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. P260.-Nao respirar os vapo-
res. P280.-Usar luvas/vestuário/proteção ocular/máscara. P301+P330+P331.-EM CASO DE 
INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO 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/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. Continue a enxaguar. P310.-Contacte imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P363.-Lave as roupas contaminadas antes 
de reutilizar. P405.-Armazenar fechado à chave. Manter fora do alcance de crianzas. Não 
ingerir. As substâncias que contribuem para a classificação: Ácido benzenossulfónico; 4-C10
-13-sec-alquil derivados; Hidróxido de potássio. 
 
EM CASO DE ACIDENTE CONSULTE O SERVIÇO MÉDICO DA INFORMAÇÃO TÓXICA, 
TELEFONE: +31 91 5620420. 

Caixa de 12 unidades 750ml. 
 
 

 

 
 

 

DESENGORDURANTE MULTIUSOS V201 750 ML 

 

INFLAMABILIDADE Não inflamável  

SOLUBILIDADE Solúvel em água 

ASPECTO Líquido  

ODOR Característico 

COR Amarelo claro 

DENSIDADE 1.00-1.04 g/ml 

pH 11-13 

PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 

INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA 

APRESENTAÇÃO 


