
Exemplo de aplicação do PRONOX-A

CARACTERISTICAS

PRONOX-A foi especialmente
concebido para limpeza de superfícies
cromadas, inox brilhante ou acetinado.

Devido à sua baixa tensão superficial
PRONOX-A possui um alto poder de
limpeza e deixa as superfícies com um
filme protector que retarda o
aparecimento de sujidades, aureolas e
manchas de água.

PRONOX-A é isento de silicones ou
abrasivos e está de acordo com a
norma NSF H1 relativa ao contacto
fortuito com alimentos.

PRONOX-A
DESENGORDURANTE ABRILHANTADOR 
DE INOX PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR

PRONOX-A

APLICAÇÃO

Agitar bem PRONOX-A antes de
aplicar. Pulverizar a uma distância de
15 a 20 cm da superfície a tratar.

De seguida limpar cuidadosamente
com um pano limpo sem pelo ou com
um papel de utilização única.

PRONOX-A pode ser aplicado como
agente deslizante na Indústria
Alimentar.

Quando utilizado para este fim, não
secar o local tratado. Não provoca
danos nas borrachas.

- Excelente desempenho no 
inox

- Baixa tensão superficial 
- Não deixa superfícies com 

película de gordura
- Qualidade alimentar
- Conforme norma NSF H1

UTILIZAÇÃO

PRONOX-A utiliza-se para limpeza e
manutenção de:

Superfícies inoxidáveis em cantinas.
restaurantes, hotéis, escolas, etc.

PRONOX-A é um produto adequado
para a Indústria Alimentar, mas
também tem excelente desempenho
noutras áreas, sendo utilizado em
empresas de manutenção, fábricas,
serralharias, empresas elevadores, 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.
Evitar o contacto com os olhos.
Conteúdo sobre pressão, não expor a
temperaturas superiores a 50º C.

Não furar nem incinerar mesmo
quando vazio. Não pulverizar sobre
material incandescente.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA
Fluido de limpeza, 

lubrificante mineral 
e solventes de aplicação.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido incolor

ODOR Sem odor

pH Não abrangido

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Insolúvel

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 0,790

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não aplicável

REACÇÃO QUÍMICA Neutra

CLASSIFICAÇÃO Extremamente inflamável

VALIDADE

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

PRONOX-A

APLICAÇÃO

Agitar bem antes de aplicar; pulverizar a uma distância de 15 a 20 cm. da 
superfície a tratar; de seguida, limpar cuidadosamente com um pano limpo 

sem pelo ou comum papel de utilização única.

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.


