
Exemplo de aplicação do POLICLEAN

CARACTERÍSTICAS

Liquido de reacção química alcalina de
aspecto límpido. Cor amarela e ligeiro
cheiro a menta fresca.

Biodegradabilidade superior a 90%

POLICLEAN foi testado e Certificado
pela NSF International e tem o Registo
Nº 140240.

POLICLEAN
DESENGORDURANTE 
POLIVALENTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTAR

POLICLEAN

- Registo NSF
- Ideal para Indústria Alimentar
- Sem cheiro
- Qualidade alimentar
- Fácil enxaguamento

POLICLEAN aplica-se por pulverização,
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

POLICLEAN é miscível em água em
todas as proporções, de fácil
enxaguamento, activo e estável em
águas de dureza elevada.

POLICLEAN quando utilizado para
lavar veículos, emulsiona e dispersa as
sujidades sem atacar a pintura, rompe
a película electrostática e limpa em
profundidade todo o tipo de sujidades:
poeiras, manchas de gasóleo, fumos
carbonizados, insectos, etc..

APLICAÇÃO

POLICLEAN é utilizado para lavar o
exterior e o interior de veículos ligeiros,
utilitários ou pesados que transportam
alimentos. Pode igualmente ser
utilizado em transportes de grande
porte como navios de transporte
alimentar, aviões, comboios, etc.

Por ser um produto polivalente,
POLICLEAN pode ser utilizado nas mais
variadas funções de limpeza.



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.

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 5%.

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

POLICLEAN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 a 5 litros de produto para 100 
litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Associação de agentes 
tensioactivos não iónicos, com 
funções de limpeza e aditivos 

estabilizantes.

AGENTES TENSIOACTIVOS Aniónicos, não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido amarelo

ODOR Fraco, característico

pH 12,8

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Sim

DENSIDADE RELATIVA 1,030

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina não caustica

CLASSIFICAÇÃO Corrosivo

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.

LAVAGENS DE: APLICAÇÃO DILUIÇÃO ENXAGUAMENTO

Exterior de veículos.

Canhão de espuma 2%

Para superfícies que 
possam estar em contacto 
com produtos alimentares, 

terminar com 
enxaguamento de água 

potável.

Pórticos de lavagem
(com rolos) 2%

Pórticos de lavagem 
(com jacto) 5%

Sistema Venturi 1% a 2%

Interior de veículos.
Canhão de espuma 2%

Lavagem manual 2% a 5%

Pavimentos e superfícies. Lavagem manual 2% a 5%


