
Exemplo de aplicação do ECOLIMP

CARACTERISTICAS

ECOLIMP é um produto liquido de cor
verde com cheiro a citrinos.
Preparação à base de extractos
vegetais seleccionados pela sua
capacidade de biodegradabilidade.

PROPRIEDADES

ECOLIMP é um forte desengordurante
com agentes vegetais que permite
eliminar rapidamente massas, óleos,
minerais ou vegetais, sujidades
carbonizadas, etc..

ECOLIMP não é corrosivo nem ataca
materiais ferrosos, alumínios,
superfícies vidradas, etc..

ECOLIMP é uma alternativa eficaz, no
plano ecológico e toxicológico, aos
desengordurantes solventes de origem
petrolífera.

ECOLIMP
DESENGORDURANTE 
POLIVALENTE DE BASE VEGETAL

ECOLIMP

UTILIZAÇÃO

ECOLIMP é utilizado para todo o tipo
de limpezas industriais: para limpeza
de pavimentos, paredes, portas,
máquinas, etc.

ECOLIMP é ainda adequado a
empresas certificadas ISO 14001 com
o objectivo de diminuir o consumo de
produtos solventes nas suas
instalações.

- Desengordurante 
polivalente

- Base de estratos vegetais
- Produto ecológico
- Miscível em água
- Multi superfícies

ECOLIMP é utilizado em:
- Oficinas
- Garagens
- Estações de serviço
- Bombas de gasolina
- Escolas
- Tipografias
- Armazéns
- Fábricas
- Indústria naval
- Parques de estacionamento
- Parques eólicos
- Etc.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Não deixar ao
alcance das crianças. Fechar a
embalagem após cada utilização. Em
caso de contacto com a pele ou os
olhos, lavar com água em abundância
durante 15 minutos. Na sua
manipulação utilizar luvas domésticas.
Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro até 100 litros de água

NATUREZA QUÍMICA Desengordurante polivalente 
de base vegetal.

AGENTES TENSIOACTIVOS Aniónicos, não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido de cor verde

ODOR Citrinos

pH 11,40

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,040

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina

CLASSIFICAÇÃO Irritante

VALIDADE

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

ECOLIMP

UTILIZAÇÃO APLICAÇÃO DILUICÃO ENXAGUAMENTO

Limpeza de pavimentos, 
superfícies verticais ou muros. 

Activar se necessário com 
escova.

Com esfregona 
vassoura, esponja, 

pano ou com máquina 
de pressão.

Em função da natureza das 
superfícies e da sujidade, 

diluir de 1 litro a 3 Litros de 
produto para 100 litros de 

água.

Facultativo.

Lavagem de pavimentos 
com máquina. Máquina.

Em função da natureza 
dos materiais diluir 

1 a 2 litros de produto 
para 100 litros de água.

Facultativo.

Limpeza de 
peças mecânicas.

Por imersão, com 
a ajuda de um pincel 
próprio para o efeito.

Utiliza-se diluído na 
proporção de 1 parte de 

produto até 5 litros de água.

Enxaguar após a 
limpeza e de 

preferência, secar 
com ar comprimido.


