
Exemplo de aplicação do CLEANVIT

CARACTERÍSTICAS

Liquido de reacção química neutra.

CLEANVIT
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
DE VIDROS E SUPERFÍCIES

CLEANVIT

UTILIZAÇÃO

CLEANVIT é utilizado em vários locais,
tais como: Indústria Agro-alimentar,
Restaurantes, Cozinhas, Hotéis, Lares,
Infantários, Hospitais, Farmácias,
Clínicas, ambulâncias.

CLEANVIT é especialmente eficaz na
limpeza de vidros, vitrinas, expositores,
espelhos, inox e outras superfícies
polidas.

APLICAÇÃO

CLEANVIT aplica-se por pulverização
directamente nas superfícies a limpar.
Esfregar com uma esponja ou pano e
de seguida limpar com um pano seco.

PROPRIEDADES

CLEANVIT tem grande poder
desengordurante, é económico, e foi
especialmente concebido para limpeza
e desinfecção de superfícies polidas.

É um produto que tem baixa tensão
superficial, é muito penetrante e rico
em matéria activa.

CLEANVIT desengordura e dissolve:
sujidades, poeiras, resíduos
gordurosos, marcas de dedos, de
insectos, dejectos de moscas, etc..

CLEANVIT não deixa qualquer resíduo, é
isento de silicone, sais, silicatos,
fosfatos ou matérias abrasivas.

- Produto pronto a usar 
- Grande poder   

desengordurante
- Secagem rápida
- Qualidade alimentar
- Não deixa resíduos



PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rotulo e a ficha
de dados de segurança antes de utili-
zar este produto Fechar a embalagem
após cada utilização. Não deixar ao al-
cance das crianças.

Efectuar sempre um teste para deter-
minar a compatibilidade e o tempo de
contacto apropriado.

CLEANVIT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Preparação à base de uma 
combinação de agentes 

desengordurantes, com funções 
desinfectantes de 2 amónios 

quaternários.
Produto biocida classificado como 

TP4.
AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido verde

ODOR Não aplicável

pH 6,45

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,936

PONTO DE INFLAMAÇÃO 28ºC

REACÇÃO QUÍMICA Praticamente neutra

CLASSIFICAÇÃO Inflamável

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.


