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DETCLOR M 
DETERGENE ALCALINO CLORADO EM GEL 

DESCRIÇÃO 
Detergente alcalino clorado em gel para utilização geral na limpeza e higienização de solos e paredes. Ideal 
na higienização de instalações na indústria alimentar e restauração. 

PROPRIEDADES 

Eficaz na eliminação de sujidades produzidas por gorduras animais e vegetais, sangue e proteínas. 
Previne a formação de películas proteicas ao facilitar a desnaturalização das proteínas. 
Recomenda-se para a limpeza de pavimentos, paredes, tábuas de corte, etc., com equipamentos de 
projeção de espuma, permitindo um maior tempo de contacto do produto na superfície. 
Presença de sequestrantes na sua composição que mantêm na fase de enxaguamento a sujidade e os 
resíduos de calcário em suspensão, evitando a sua reposição. 

MODO DE EMPREGO 
Diluir 1 a 2% de produto por cada litro de água, dependendo do tipo e grau de sujidade. 
ATENÇÃO: Não utilizar juntamente com outros produtos, pois podem libertar-se gases perigosos (cloro). 

HIGIENE E SEGURANÇA 

Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 
250 250. 

CARACTERÍSTICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 
Aspeto: Transparente 
Cor: Amarelado 
Odor: cloro 
pH: [12,0-14,0] 
Densidade relativa a 20ºC: 1,04 
Viscosidade (Brookfield a 20ºC): [100 - 1000] cP 
Propriedade de solubilidade: Solúvel em água 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 

EMBALAGEM 5L, 20L 

 
USO PROFISSIONAL 

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 
não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 
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