
Exemplo de aplicação do GAPOR

CARACTERISTICAS

Liquido de reacção química fortemente
alcalina de cheiro característico.

Biodegradabilidade superior a 90%.

GAPOR
DETERGENTE ALCALINO 
PARA INDUSTRIA AGRO-ALIMENTAR 

GAPOR

- Forte desengordurante
- Utilização manual ou 

mecânica
- Miscível em água
- Qualidade alimentar
- Cheiro característico 

APLICAÇÃO

GAPOR pode ser utilizado em máquina
de alta pressão, pulverização ou
imersão, é diluído em água fria ou
quente a uma concentração de 3% a 5%.
GAPOR pode ser aplicado com canhão
de espuma. A aplicação da espuma
deverá ser feita no sentido de baixo
para cima.

Após a lavagem passar com água em
abundância e deixar secar.

PROPRIEDADES

GAPOR é miscível com a água em todas
as proporções, destrói gorduras de
origem animal ou vegetal através das
suas funções de saponificação e
dispersa os aglomerados de origem
orgânica, mesmo quando se encontram
requeimados e ressequidos.

UTILIZAÇÃO

GAPOR utiliza-se em toda a indústria
Agro-Alimentar: matadouros de
porcos, vacas, salsicharias, fábricas de
enchidos, restaurantes, salas de
ordenha, queijarias, restaurantes, etc.

GAPOR é um produto rico em matérias
activas, e é por essa razão que faz com
que seja a solução ideal para a
remoção de gorduras existentes em
todos os espaços de toda a indústria
alimentar, etc.

GAPOR obtém ainda grandes
resultados sobre gorduras antigas.



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. Em
caso de contacto com a pele ou os
olhos, lavar com água em abundância
Utilizar luvas na manipulação.

Não misturar com outros produtos.
Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

GAPOR

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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro até 20 litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Soda, hidróxido de potássio, 
sais alcalinos, agentes 

tensioactivos com alto poder 
molhante, emulsionantes 

desengordurantes com espuma.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não iónicos e aniónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido amarelo

ODOR Característico

pH 13,50

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Sim

DENSIDADE RELATIVA 1,125

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina

CLASSIFICAÇÃO Corrosivo

VALIDADE

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


