
Exemplo de aplicação do DINACO

CARACTERISTICAS

Produto liquido de reacção química
ligeiramente cáustica de cor verde.

Biodegradabilidade superior a 90%.

DINACO
DISSOLVENTE   
INDUSTRIAL ÁCIDO 

DINACO

UTILIZAÇÃO

DINACO é utilizado para desentupir
condutas parcial ou totalmente
obstruídas de esgotos, canalizações,
lava-loiças, sanitas, bidés, duches,
banheiras, etc. - Dissolvente de acção rápida

- Produto de carácter ácido
- Não afecta o funcionamento 

das fossas sépticas  
- Produto de utilização directa

APLICAÇÃO

DINACO apresenta-se em embalagens
de 1 litro, convém ter em linha de conta
a sua função cáustica, e de respeitar
escrupulosamente as normas de
segurança na utilização deste produto
da seguinte maneira:

Juntar sempre DINACO puro e
lentamente no local a desobstruir,
deixar actuar durante algum tempo e
em seguida passar água em
abundância.

Em aplicação preventiva, utilizar o
produto DINACO periodicamente, pois
evita os riscos de entupimentos nas
canalizações e o aparecimento de
maus odores.

PROPRIEDADES

DINACO é miscível por adicionamento
em água em todas as proporções, com
acção rápida decompondo e
dissolvendo derivados de vegetais,
pensos, papel higiénico, cabelos, trapos,
aglomerados gordurosos e também
saponificados, o tártaro de origem
orgânico e mineral, cigarros, etc. A
aplicação de DINACO não afecta o bom
funcionamento das fossas sépticas.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rotulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.
Nunca deitar água no produto. Deitar
sempre lentamente o produto na
água. Na sua utilização, de preferência
utilizar luvas.

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

DINACO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA
Preparação à base de ácido 

mineral forte, ácido sulfúrico e 
agentes inibidores de corrosão.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido de cor verde

ODOR Característico

pH 0,15

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,800

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Fortemente ácida

CLASSIFICAÇÃO Corrosivo

VALIDADE

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


