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HWC-100 
DETERGENTE PARA WC CONCENTRADO 

SANIPLUS 
DESCRIÇÃO 
Detergente altamente concentrado, de carácter ácido, para a limpeza diária de casas de banho. 
 
APLICAÇÕES 
o Adequado para a limpeza de todas as louças cerâmicas de qualquer casa de banho;  
o Especialmente criado para o uso diário, em regiões de qualquer tipo de dureza de 

água. 
 

BENEFÍCIOS 
o Tecnologia de bolsa ecológica e amiga do ambiente; 
o Doseador e bolsa fechados, garantindo a segurança dos operadores;  
o Remove com facilidade as sujidades mais comuns presentes numa casa de banho; 
o Utilização diária impede a formação de depósitos de calcário; 
o Seguro para utilização em cromados; 
o Pode ser usado com qualquer tipo de água (de macia a extra dura); 
o Formulação que combina diferentes tipos de tensioativos, melhorando a capacidade de limpeza do 

produto; 
o Fragrância fresca e duradoura; 
 

DOSAGEM 
Utilizando o sistema de diluição, preparar a solução usando uma concentração de 1 a 3%, conforme a 
sujidade presente. Encher a garrafa diretamente no doseador e enroscar firmemente o pulverizador. 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO 
o Aplicar o produto pulverizando a superfície a limpar; 
o Esfregar as sujidades mais difíceis com uma esponja ou pano húmidos; 
o Enxaguar abundantemente com água limpa. 
 
Importante:Não deixar secar nas superfícies. Utilizar apenas em superfícies resistentes a ácidos.  Em caso 
de dúvida, testar primeiro num local pequeno e pouco visível. Limpar rapidamente quaisquer pingos e 
salpicos em superfícies sensíveis aos ácidos. Não misturar com lixivia/hipoclorito de sódio ou outros produtos 
de limpeza. 
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HWC-100 
DETERGENTE PARA WC CONCENTRADO 

 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Aparência Líquido vermelho não viscoso 
Fragrância Fresca 
Biodegradabilidade >90% 
Matéria Ativa Total 30-35% 
Densidade (g/cm3) 1.08±0.01 
pH <2 

 
COMPOSIÇÃO 
Tensioativos não iónicos: 5-15% 
Tensioativos não iónicos: <5% 
Fosfonatos: 5-15% 
Perfume (Geraniol, Limonene) 
 

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. 
 

EMBALAGEM 
 
 

3x1,5L 105 caixas 


