
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DADOS TÉCNICOS 

Aspecto Físico: Opaco                                                                           

Densidade: 1,080 - 1,103

Cor: Amarelo claro                                                                                                       

pH: 10,50 - 11,50

Odor: Limão                                                                                                

Solubilidade: Solúvel
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APRESENTAÇÃO

Creme de limpeza com micropartículas que remove eficazmente resíduos 

de calcário e sujidades diversas.

• Indicado para todo o tipo de loiças de casa de banho.

• Proporciona uma limpeza eficaz e brilhante ao mesmo tempo que é gentil 

para as superfícies.

• Agradável perfume a limão.

SEPIACTIVE
CREME DE LIMPEZA LIMÃO

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações 

decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança 

que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. 

COMPOSIÇÃO

Tensoactivos não iónicos (% (p/p) < 5), 

Policarboxilatos (% (p/p) < 5), Tensoactivos 

aniónicos (% (p/p) < 5), Perfumes; Agentes 

conservantes: Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-

isotiazole-3-ona  e 2-metil-2H-isotiazole-3-

ona; Citral (CITRAL), d-limoneno (D-

LIMONENE).

Provoca irritação ocular grave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Lavar cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção 

ocular/proteção facial. 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 

vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Manter fora do alcance das crianças. Não 

ingerir.  Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do 

telefone 808 250 143   

MODO DE UTILIZAÇÃO

Possui uma elevada capacidade de remoção de todo o tipo de gordura e sujidade e apresenta um 

largo espectro de utilização. É útil em limpezas de rotina, em loiças sanitárias, paredes com azulejos, 

paredes lisas, portas brancas e superfícies diversas. 

Aplique o produto directamente nas superfícies a limpar e passe com uma esponja ou pano húmido 

até remover toda a sujidade. Enxague com água em abundância e passe um pano seco na superfície 

limpa.

Atenção: Nas superfícies sensíveis teste primeiro o produto numa área mais reservada. 
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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. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico 

da Unidete.

CÓDIGO DO PRODUTO
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EMBALAGEM

16X750ML / 4X5L


