
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O EcoX-Vinagre de limpeza é um produto obtido exclusivamente pelo processo biológico 

de dupla fermentação, alcoólica e acética de sidra biológica. É um produto com 

diversas aplicações como a remoção de odores, combate ao calcário, auxílio na 

lavagem de roupa, dissolver resíduos de adesivos e tornar as superfícies mais brilhantes. 

Produto natural com um cheiro característico. 

2. COMPOSIÇÃO 

O EcoX-Vinagre de limpeza contém 8% de ácido acético. 

3. MODO DE APLICAÇÃO 

-Dosagem para lavagem do chão: 100 ml em 10 litros de água. Para sujidade difícil, 

aplicar o vinagre de limpeza diretamente no pano de limpeza. Depois, enxaguar 

abundantemente. 

-Para limpeza e remoção do calcário de torneiras, lava-loiças, banheiras, lavatórios e 

sanitas, cobrir as superfícies com o produto puro, deixar atuar, esfregar e enxaguar. Para 

remover o calcário depositado em chaleiras, jarros, garrafas e cafeteiras, verter o produto 

diluído na mesma quantidade de água (1:1) para o recipiente, aquecer até ferver, deixar 

repousar durante uma noite e, em seguida, enxaguar com água. Para remover o calcário 

depositado em máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar loiça, aplicar 500ml do 

produto e realizar um ciclo de lavagem com a máquina vazia. Para a limpeza dos vidros 

das janelas, usar uma mistura de 750ml de água e 250ml do produto. Para amaciar a 

roupa, deitar 30ml do produto na gaveta do amaciador da máquina de lavar roupa. Em 

caso de dúvida, testar previamente o produto numa superfície semelhante. A fim de 

reduzir o impacto ambiental, respeite as doses recomendadas. 

4. ESPECIFICAÇÕES 

Aspeto: líquido 

Cor: natural. 

Cheiro: característico 

pH (3% solução aquosa, 20ºC)): 2-3 

5. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Embalagens de 1e 10 e 20L. 

6. CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 

Manter o produto na embalagem bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar. 

Manter o recipiente bem fechado. Manter fora do alcance das crianças. Manter longe 

de fontes de calor e de ignição. Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 808 250 250. 

Consultar a ficha de dados de segurança do produto. 

A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o 

seguimento criterioso do procedimento de EcoX-Vinagre de limpeza previamente disponibilizado. 
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Não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as 

condições em que se utilizam estes produtos estão fora do nosso controlo.  


