
Exemplo de aplicação do ECOSHINE-PRO

CARACTERÍSTICAS

Liquido de reacção química alcalina.
Biodegradabilidade superior a 90%.

ECOSHINE-PRO
DESENGORDURANTE 
CONCENTRADO ECOLOGICO PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL

ECOSHINE-PRO

- Forte desengordurante
- Compatível com todo o tipo 
de superfícies
- Detergente multiusos

APLICAÇÃO

ECOSHINE-PRO aplica-se em água
quente ou fria na proporção de 1 a 5
litros de produto para 100 litros de
água, dependendo da sujidade e da
frequência das limpezas.PROPRIEDADES

ECOSHINE-PRO é miscível em água em
todas as proporções, facilmente
enxaguável e estável em águas de
dureza elevada.

ECOSHINE-PRO é um forte
desengordurante penetrante,
recomendado para limpeza de todo o
tipo de superfícies, desde os plásticos e
pinturas mais sensíveis até aos
pavimentos mais poluídos.

ECOSHINE-PRO é um detergente
multiusos, multi-suportes capaz de
responder a todas as necessidades de
desengorduramento, limpeza ou
lavagens, existentes em Fábricas,
Industria transformadora, Metalo-
mecânica, Industrial Naval, etc...

ECOSHINE-PRO emulsiona e dispersa
as sujidades sem atacar as superfícies
pintadas, limpa em profundidade todo
o tipo de sujidades: óleos vegetais e
minerais, gorduras, resíduos
alimentares, ceras, sujidades
inorgânicas, poeiras, fumos, insectos,
etc…



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. Evitar o
contacto prolongado com a pele. Em
caso de contacto com a pele ou os
olhos, lavar abundantemente com
água potável. Utilizar luvas, óculos e
roupa apropriada. Não utilizar em ligas
leves com uma concentração superior
a 10%.

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

ECOSHINE-PRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 a 5 litros até 100 litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Agentes surfactantes
emulsionantes iónicos, sais 

minerais, aditivos dispersantes e 
penetrantes.

AGENTES TENSIOACTIVOS Aniónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido âmbar

ODOR Não aplicável

pH 11,40

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Sim

DENSIDADE RELATIVA > 1,0

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina não cáustica

CLASSIFICAÇÃO Irritante

VALIDADE

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

APLICAÇÃO DILUIÇAO

Com esfregona, vassoura, esponja, 
pano ou maquina de alta pressão

Diluir  de 1 a 5 litros para 100 litros 
de água a ajustar em função da 

sujidade da superfície.


