
CÓDIGO DO PRODUTO

PALQ203087

Revisão: 2

AGENTE  ANTI-ESPUMANTE

Data: julho 2012

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 

Agente com forte efeito antiespumante, baseado em silicone, sendo adequado para a eliminação de 

espuma gerada em soluções contendo agentes tensoactivos aniónicos, catiónicos e não iónicos. 

Estável numa gama alargada de pH. 

 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspecto Físico: Líquido opaco, branco. 
 

Aroma: Inodoro. 
 

Valor de pH: Entre 6,5 e 7,5 unidades. 
 

Solubilidade em água: Miscível em todas as proporções, com turvação. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Utiliza-se para a eliminação da espuma formada pela utilização dos produtos de limpeza (baseados nos 

agentes tensoactivos aniónicos, catiónicos e não iónicos mais comuns), e também da espuma gerada 

pela reacção de agentes de limpeza alcalinos com gorduras e sujidade. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Agitar bem o produto antes de utilizar. 

Em geral recomenda-se a utilização de 1g a 5g de produto por cada litro de solução da qual se 

pretende eliminar a espuma. No entanto, o utilizador deve ajustar a dose ideal para cada caso em 

concreto. 

Pré diluir o produto num pouco de água antes de o adicionar à solução final, de onde se pretende 

eliminar a espuma. 

 

FRASES DE RISCO 

R36: Irritante para os olhos. 

 

FRASES DE SEGURANÇA 

S2: Manter fora do alcance das crianças. 

S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um 

especialista. 

S28: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 


