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Cleanity Premium 

Descrição 

Detergente espumante ácido para a eliminação de incrustações. 

Características 

O Desengordurante Ácido 25 é um limpador de elevada acidez, formulado para remover sujidade de natureza 

tanto inorgânica como orgânica, especialmente as incrustações de depósitos minerais como os de cal da água 

ou calcário e outras sujidades.   

Adequado para a limpeza de todas as superfícies presentes nas indústrias de processamento de alimentos, 

tanto instalações como de utensílios de trabalho, equipamentos, paredes, pavimentos, correias 

transportadoras, utensílios, bancos e mesas de trabalho.  

Adequado para todos os tipos de aços inoxidáveis. Não pode ser aplicado em pavimentos de cimento ou betão 

armado, nem em superfícies que possam ser atacadas por ácidos como tijoleira, mármore, mosaico e pedras 

naturais. 

Propriedades físico-químicas 

Aspeto Líquido ligeiramente viscoso 
Cor Amarelado 

Densidade a 20 °C 1,15 g/cm³ 

pH <1 

Solubilidade Totalmente solúvel em água 
Dose 1% - 3% 

Modo de emprego 

Equipamentos geradores de espuma: Pré-lavar a área a ser limpa com água sob pressão para remover os 

resíduos mais densos. Cobrir a área a limpar com produto numa proporção entre 1% e 3%. Aplicar sob a forma 

de espuma, deixar atuar pelo menos 15 minutos e depois enxaguar bem com bastante água potável. 

Manual: Diluir a uma proporção entre 1% e 3%, de acordo com a sujidade presente. Usar um esfregão ou uma 

escova. Esfregar e deixar atuar durante 15 minutos. Enxaguar. 

Imersão: Introduzir pequenos utensílios numa diluição entre 1% e 3%, em função da sujidade e incrustações 

que apresentem, durante cerca de 15 minutos. Depois, retirar do banho e esfregar com um esfregão ou uma 

escova. Enxaguar. 
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Cleanity Premium 

Método de controlo 

Análise por titulação 

Reagentes: Solução de hidróxido de sódio 0,1 N, indicador de Fenolftaleína. 

Procedimento:   

1. Adicionar 2 gotas da solução indicadora a 10 ml da solução a ser testada.

2. Titular com solução de NaOH 0,1 N até aparecimento da cor vermelha.

Cálculos:  

% p/p do produto = ml NaOH x 0,194 

% v/v produto = ml NaOH x 0,169 

Análise por condutimetria 

Em seguida apresenta-se uma tabela onde, a partir da condutividade, a concentração real do produto pode 
ser conhecida. 

Produto 
[% p/p] 

Condutividade específica a 20º C 
[mS/cm] 

0,5 2,66 

1,0 4,22 

1,5 5,63 

2,0 6,76 

3,0 8,79 

4,0 10,71 

5,0 13,15 

Precauções e informação ambiental 

Consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto. 

As Matérias-primas utilizadas obedecem aos critérios de Desenvolvimento Sustentável promovidos pelo 

«Projeto Carta pela Sustentabilidade». 

Os tensioativos contidos nesta preparação cumprem o critério de biodegradabilidade estipulado no 

Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. 
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