
Exemplo de aplicação do CITRONOX

CARACTERISTICAS

Creme bege de reacção química neutra
com cheiro a limão verde. Produto não
sujeito a etiquetagem de nocividade e
toxicidade segundo as directivas
europeias.

Biodegradabilidade superior a 90%.

CITRONOX
CREME DE LIMPEZA E 
RENOVAÇÃO DE SUPERFÍCIES

CITRONOX

UTILIZAÇÃO

CITRONOX é utilizado para limpar e
renovar todo o tipo de superfícies em
casas de banho, balneários, vestiários,
piscinas, SPAS, jacuzzis, cozinhas,
cantinas, refeitórios, etc.

CITRONOX consegue excelentes
resultados em azulejos, loiças,
porcelanas, plásticos, pedras, inox,
materiais cromados, cobre, bronze, etc.

- Creme de limpeza 
- Remove sujidades antigas
- Excelente resultado em       

superfícies metálicas
- Qualidade alimentar
- Pouca formação de espuma

APLICAÇÃO

Agitar bem a embalagem antes de
utilizar. Aplicar o creme na superfície e
com a ajuda de um pano ou esponja
activar o mesmo. Nas zonas mais
sujas com incrustações antigas,
efectuar um polimento uniforme até
que a sujidade seja eliminada.

Terminar a operação de limpeza com
um enxaguamento ou com um pano ou
esponja humedecida em água.

PROPRIEDADES

CITRONOX é um produto em creme
recomendado para limpeza de todo o
tipo de superfícies.
Elimina as manchas de calcário,
aureolas de água e devolve o brilho às
superfícies.
CITRONOX foi concebido para facilitar
as limpezas e torná-las mais rápidas e
eficazes.
A sua espuma controlada facilita a
limpeza e o enxaguamento rápido.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

CITRONOX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA
Sais minerais e agentes 
tensioativos aniónicos 

e não-iónicos.

AGENTES TENSIOACTIVOS Aniónicos e não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Creme viscoso de cor bege

ODOR Limão verde

pH 6,50

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,260

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Neutra

CLASSIFICAÇÃO Não aplicável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que 
podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável 
é o suficiente antes da secagem.


