
DESCRIÇÃO
O Detergente Pavimentos Meio Limão é um detergente que remove todo o tipo de sujidade,
desengordura e deixa um ambiente agradavelmente perfumado.
O produto pode conter alguma turvação dado ser obtido a partir de óleos alimentares usados, não
comprometendo a performance do mesmo.

APLICAÇÕES
É indicado para limpeza de pavimentos de cerâmica, madeira, bem como paredes de todos os
espaços.

CARACTERÍSTICAS

DOSAGEM
Para balde: Diluir cerca de 75mL de Detergente Pavimentos por cada 5 litros de água para limpar
pavimentos, Caso as superfícies se encontrem muito sujas ou engorduradas, aumentar a dosagem
para 150mL por cada 5 litros de água.
Para auto lavadora: Utilizar uma diluição entre 0,5 a 3%, de acordo com a sujidade.

MODO DE UTILIZAÇÃO
Para limpeza de azulejos e casas de banho aplicar o produto diretamente sobre um pano ou
esponja e limpar toda a superfície.
Para balde: Aplicar o produto diluído com ajuda de uma esfregona ou mopa. Enxaguar com água
limpa.
No caso de manchas ou sujidades difíceis, aplicar o produto puro.
Para auto lavadora: Utilização sempre de acordo com as instruções do fabricante. Deixar atuar, se
necessário, e remover a solução.
Nota: em pisos/pavimentos mais sensíveis, deve ser testado primeiro num local pequeno.

ESPECIFICAÇÕES
Aspeto: Líquido
Cor: Azul
Odor: Cítrico
pH (a 20°C): 9-10
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COMPOSIÇÃO
Sabão <5%
Tensioativos aniónicos 5 - 15%
Perfumes (Limonene)
Agentes conservantes 

5 L

(2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol), (Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone)

INFORMAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE
Todos os produtos EcoX são fabricados numa vertente sustentável e com respeito ao Planeta,
apresentando por essa razão mais-valias ambientais. 
O produto Detergente Pavimentos Meio Limão, quando adquirido numa volumetria de 5L, causa
vários impactos positivos no meio ambiente:

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Produto estável em condições normais.
Manter o produto na embalagem de origem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.
A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação
do produto.

Recursos
Naturais evitados

71 %

Água protegida
da contaminação

até

120 mil
 
L

Produto de 
Economia Circular

%57.1

LEGENDA:
Água protegida da contaminação: cálculo tem por base dados que indicam que 1L de OAU
pode contaminar até 1 milhão de litros de água

Recursos Naturais evitados: % de produtos reciclados incluídos no detergente tendo como
base a matéria ativa de tensioativos presente.

Produto de Economia Circular: % de produto reciclado incluído no detergente tendo como
base a matéria ativa total.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o
seguimento criterioso do procedimento do Desengordurante Natural previamente disponibilizado.
Não nos responsabilizamos pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as condições
em que se utilizam estes produtos estão fora do nosso controlo.
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