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HLC-90  
DETERGENTE DESODORIZANTE 

CLEAN CONTAINER 
DESCRIÇÃO 
Detergente alcalino, desenvolvido para a limpeza, desodorização e neutralização de odores em diversas 
superfícies laváveis.  

 
APLICAÇÕES 
Todo o tipo de superfícies laváveis onde o desengorduramento e neutralização de 
odores é desejável. 
Ideal para a limpeza de contentores e depósitos do lixo incluindo Ecopontos 
alocados a empresas de gestão de resíduos e serviços municipais; 
Chassis de viaturas de transporte do lixo; 
Caixotes e/ou depósitos de lixo em instituições e restauração; 
 

BENEFÍCIOS 
o Tripla ação: limpeza, desodorização e neutralização dos maus odores; 
o A sua formulação com tensioativos, agentes sequestrantes e tecnologia O.N.T. confere ao produto 

excelentes capacidades de remoção de sujidades e eliminação de odores indesejáveis; 
o Excelente capacidade de emulsificação e desengorduramento de óleos e todo o tipo de resíduos 

orgânicos, evitando o desenvolvimento de microorganismos; 
o Possuiu uma fragância cítrica que proporcionando um resultado agradavelmente perfumado. 
o Utilização segura pois não contém solventes tóxicos, componentes inflamáveis e não liberta vapores 

nocivos. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 

o Antes de aplicar o produto, remover a sujidade mais grosseira.  
o Preparar uma solução entre 3 a 10% de acordo com o nível de sujidade e aplicar.  
o Deixar atuar entre 5 a 15 min. Esfregar se necessário e enxaguar abundantemente com água.   

NOTA: Para melhorar os resultados utilizar água quente e máquina de alta pressão. Em ligas leves diminuir 
o tempo de aplicação para até 5 min. 
 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 
Aparência Líquido não viscoso 
Cor Ligeiramente amarelo cristalino 
Densidade (g/cm3) 1.02±0.01 
pH 11.0 a 12.0 
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COMPOSIÇÃO 

Tensoactivos não iónicos:5-15%;  
Tensoactivos anfotéricos: <5%;  
Fosfonatos:<5%; 
 Perfume (Citral; Limonene);  
Conservante (2- fenoxietanol, 1-oxido de piridina-2-tiol, sal de sódio) 

 
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Produto estável em condições normais. 
Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas. 
A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto. 

 
EMBALAGEM 
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