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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do 

produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. 

CAPACIDADES DISPONÍVEIS

5 / 4x5 / 10 / 20 / 65 litros
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APRESENTAÇÃO 

Lixívia em gel para limpeza e desinfecção. Combinando a acção da lixívia com a acção detergente, é 

adequado para a limpeza e desinfecção de instalações sanitárias. 

 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspecto Físico: Líquido viscoso transparente, verde. 
 

Aroma: Sabão de Marselha. 
 

Teor de Cloro activo (no acto da embalagem): Cerca de 3,5 %. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Utiliza-se para a limpeza e desinfecção de louças sanitárias, pavimentos, paredes, azulejos, etc., 

deixando no ar um aroma agradável  

A sua correcta utilização evita que sejam reunidas condições que contribuam para o desenvolvimento e 

alastramento de doenças infecciosas. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Sempre que exista um grau muito elevado de sujidade ou de contaminação, sendo necessária uma 

acção de choque, utilizar puro, aplicando com um pano ou esponja. 

Para aplicações de rotina, diluir entre 15 e 30 ml por cada litro de água. 

Para limpeza de pavimentos, aplicar a solução obtida com uma esfregona. Enxaguar com bastante 

água e secar o pavimento com uma mopa ou deixar secar naturalmente. 

Para limpeza de paredes, azulejos, louças sanitárias, etc, aplicar a solução obtida com um pano ou 

esponja. Em seguida, enxaguar com bastante água e secar. 

O produto não deve ser utilizado para a desinfecção de superfícies ou de utensílios em alumínio, latão, 

ferro, cobre, bronze ou “ligas leves”. 

Em qualquer aplicação, e devido ao facto de ser um agente clorado, o produto ou as suas soluções não 

devem ser nunca utilizados em conjunto com qualquer tipo de ácido, nomeadamente “ácido muriático”, 

ou detergentes de carácter ácido, como por exemplo agentes desincrustantes e detergentes para a 

limpeza de sanitários, nem com produtos que contenham amónia (produtos tipo limpa tudo e limpa 

vidros). Desta mistura poderia resultar a libertação de cloro gasoso, gás tóxico e corrosivo. 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Não se encontra classificado como perigoso. 


