
Exemplo de aplicação do REFRIOX

CARACTERÍSTICAS

Liquido incolor de reacção química
ácida não caustica. Ininflamável.

REFRIOX
DESINCRUSTANTE 
DESOXIDANTE RENOVADOR DE SUPERFÍCIES

REFRIOX

UTILIZAÇÃO

REFRIOX utiliza-se para renovação e
desincrustação de aparelhos de
refrigeração e de aquecimento;
solubiliza sujidades orgânicas,
tártaros, poeiras, insectos mortos,
depósitos vegetais, depósitos
calcificados e os óxidos metálicos
(Ferrugem Branca).

É particularmente eficaz a remover as
oxidações verdes que geralmente
aparecem nos tubos de cobre.

REFRIOX é utilizado por empresas de
assistência e manutenção de sistemas
de ar condicionado e aparelhos de
refrigeração.

- Desincrustante e desoxidante
- Grande eficácia 

desengordurante
- Baixa tensão superficial
- Qualidade alimentar
- Ininflamável

APLICAÇÃO

REFRIOX pode ser aplicado por
pulverização ou banho, diluído em água
fria ou quente (40 a 50ºC) com uma
concentração de acordo com a
espessura da sujidade a limpar,
geralmente a diluição varia de 1 litro
para 4 litros de água, em operações de
desincrustação ou renovação e de 1
litro até 8 a 10 litros de água para as
limpezas frequentes.

Nos casos em que seja necessário,
retirar gorduras e os resíduos soltos
antes de proceder à limpeza.

Para renovação e desoxidação de peças
diluir na proporção de 1 litro até 4 litros
de água a modelar em função da
natureza das sujidades ou oxidações
deixando actuar entre 5 a 10 minutos.

PROPRIEDADES

REFRIOX tem grande poder
desengordurante, é económico, e
rápido a actuar.

REFRIOX é miscível em água em todas
as proporções, apresenta uma baixa
tensão superficial, assegura uma
perfeita penetração nas sujidades
incrustadas.



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 com a epiderme. Em
caso de contacto com a pele ou os
olhos, lavar com água em abundância.
Não misturar com outros produtos.
Utilizar material de protecção
adequado. Proteger do frio.

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

REFRIOX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro para 4 litros de água

NATUREZA QUÍMICA

Preparação à base de uma 
combinação de ácidos minerais, 

agentes tensioactivos, 
emulsionantes não iónicos e 

inibidores de corrosão.
AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido incolor

ODOR Sem odor característico

pH 1,2

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,135

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Ácida

CLASSIFICAÇÃO Irritante

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.


