
DESENGO

Características
Liquido de cor verde com cheiro a citrinos.
Preparação à base de extractos vegetais
seleccionados pela sua grande amplitude de
biodegradabilidade.

P i d dPropriedades
ECOLIMP é um forte desengordurante com agentes
vegetais que permite eliminar rapidamente massas,
óleos, minerais ou vegetais, sujidades
carbonizadas, etc...
ECOLIMP não é corrosivo nem ataca materiais
ferrosos, alumínios, superfícies vidradas, etc...
ECOLIMP é uma alternativa eficaz no planoECOLIMP é uma alternativa eficaz, no plano
ecológico e toxicológico, aos desengordurantes
solventes de origem petrolífera.
Utilização
ECOLIMP é utilizado para todo o tipo de limpezas
industriais : limpeza de pavimentos, paredes,
portas, máquinas, etc…
ECOLIMP é utilizado em Oficinas GaragensECOLIMP é utilizado em Oficinas, Garagens,
Estações de Serviço, Bombas de Gasolina, Escolas,
Tipografias, Armazéns, Fábricas, Industria Naval
Parques de estacionamento, Parques eólicos, etc…
ECOLIMP é adequado a empresas certificadas ISO
14001 com o objectivo de diminuir o consumo de
produtos solventes nas suas instalações.

Utilização Modo de Aplicação

Limpeza de 
pavimentos, superfícies 

verticais ou muros. 
Activar se necessário 

com escova.

Com esfregona 
vassoura, 

esponja, pano 
ou com Maq. de 

pressão

Lavagem de 
pavimentos com 

máquina.
Máquina 

Limpeza de peças 
mecânicas. 

Por imersão, 
com a ajuda de 

um pincel 
próprio para o 
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ORDURANTE POLIVALENTE DE BASE VEGETAL

Precauções
Não deixar ao alcance das crianças.
Fechar a embalagem após cada utilização. Em
caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar
com água em abundância durante 15 minutos. Nag
sua manipulação utilizar luvas domésticas.
Efectuar sempre um teste para determinar a
compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.
Produto Químico: Leia sempre a rotulagem antes
de utilizar.

Diluição Enxaguamento 

Em função da natureza 
das superfícies e da 

sujidade, diluir de 1 litro a 
3 Litros de produto para 

100 litros de água.

Enxaguamento facultativo

Em função da natureza 
dos materiais, diluir 1 a 2 
litros de produto para 100 

litros de água.

Enxaguamento facultativo 

Utiliza-se diluído na 
proporção de 1 parte de 
produto até 5 litros de 

á

Enxaguar após a limpeza
e de preferência, secar 

com ar comprimido
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