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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 
IN - GEL AMONIACAL 

DESCRIÇÃO 

 
Detergente à base de amoníaco para uma limpeza enérgica de todo o tipo de pavimentos e superfícies 
resistentes à água. 
 

PROPRIEDADES 

 
• Ótimas capacidades emulsionantes; 
• Remove com eficácia toda a sujidade; 
• Deixa um suave odor a amoníaco; 
• Também indicado para sistemas de lavagem com máquinas. 
 

MODO DE EMPREGO 

 
Dosagem 
• Dosagem mínima para sujidade reduzida /limpeza diária: 50mL de produto para 5L de água (1 %). 
• Recomendada: 100mL de produto para 5L de água (2%). 
• Sujidade difícil: aumentar a dosagem até 3% (150mL de produto para 5L de água). 
 
Aplicação 
Superfícies: Colocar 100ml de produto para 5L de água (2%). Aplicar a solução com um pano ou 
esponja, deixar atuar brevemente, esfregar e remover a solução suja. Enxaguar a superfície com água 
limpa e secar. 
Pavimentos: Colocar a 100mL de produto para 5L de água (2%), em tanque/balde com água e aplicar 
a solução com esfregona ou máquina. Deixar atuar brevemente, esfregar e remover a solução suja. 
Enxaguar o pavimento com água limpa. 
 
Importante: Não utilizar em superfícies sensíveis a alcalinos ou a água. Testar a compatibilidade do 
material numa área pequena e pouco visível antes de usar. 
 

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 
808 250 143. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Estado físico a 20ºC: Líquido 
Aspeto: Transparente 
Cor: Jade  
Odor: Amoniacal 
pH: [9,0 - 10,0] 
Densidade relativa a 20ºC: 1,02 
Viscosidade (Brookfield a 20ºC): [100 - 500] cP 
Propriedade de solubilidade: Solúvel em água  
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 
 

EMBALAGEM 4x5L 

 


