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Descrição 

O Desengordurante Neutro é um produto espumante altamente eficaz para a limpeza de qualquer superfície 

lavável, especialmente concebido para as limpezas manuais. 

Características 

O Desengordurante Neutro é um limpador formulado para completar as limpezas com máquinas de água sob 

pressão, nas zonas que este sistema não consegue aceder para poder remover toda a sujidade. Nestas zonas, 

é necessária uma limpeza manual por parte dos operários, e o Desengordurante Neutro evita riscos de 

queimaduras e lesões para este trabalho, devido ao seu pH próximo ao da pele.  

Pode ser aplicado na maioria das superfícies comuns presentes na indústria: paredes, pavimentos, máquinas, 

correias transportadoras, utensílios, bancos e mesas de trabalho.  

Adequado para usar em superfícies de Alumínio, e outros materiais facilmente atacados por ácidos. 

Propriedades físico-químicas 

Modo de emprego 

Equipamentos geradores de espuma: É um produto espumante, pelo que pode ser utilizado com máquinas 

geradoras de espuma nas diluições recomendadas para o seu uso manual, ou seja, entre 1% e 5%, de acordo 

com a sujidade presente. Enxaguar previamente a zona a ser limpa com água sob pressão, para remover os 

resíduos mais densos. Depois cubrir a zona a ser limpa com espuma. Deixar atuar alguns minutos e depois 

enxaguar bem com bastante água potável. 

Manual: As superfícies, após um enxaguamento prévio, devem ser esfregadas com pano ou escova e uma 

diluição do Desengordurante Neutro entre 1% e 5%, de acordo com a sujidade presente. Depois, enxaguar 

com água. Para manchas resistentes e zonas localizadas muito sujas, aplicar o produto sem diluir. Deixar atuar 

alguns segundos. Esfregar com esfregão ou escova. Enxaguar. 

Imersão. Os pequenos utensílios podem ser limpos por imersão dos mesmos numa diluição do 

Desengordurante Neutro entre 1% e 5%, dependendo da sujidade e incrustações que apresentem. Deixar o 

produto atuar durante alguns minutos. Depois, retirar do banho e esfregar com um esfregão ou uma escova. 

Aspeto Líquido transparente 
Cor Ligeiramente amarelado 

Densidade a 20 °C 1,025 g/cm³ 
pH 7,5 

Solubilidade Completa 
Dose Puro, 1% - 5% 
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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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