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Detergente em gel com cloro ativo 

 

LIX GEL 

 
MANUTENÇÃO GERAL 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 
Aspeto 

 

Odor 

 

pH(20ºC) 

 
Líquido Límpido 

viscoso verde 
 

Perfumado 
 

13 

DESCRIÇÃO 

 
Detergente higienizante clorado, em gel, destinado à higienização de 
superfícies laváveis. Higieniza, limpa e branqueia numa só passagem.  

Atenção! Contém Hipoclorito de Sódio.   

 

CARACTERISTÍCAS 

 Produto com elevado poder higienizante, dado pelo hipoclorito de sódio incorporado na sua composição. 
Produto de uso geral em todas as superfícies resistentes a cloro e onde seja necessário bom poder 
desengordurante. Deixa o ambiente perfumado e dá um brilho natural às superfícies na sua limpeza. Higienização 
eficaz perante microrganismos. 
Contém um teor de cloro activo de 5%, à saída da fábrica. 
A sua fórmula em gel elimina o risco de salpicos, facilitando o doseamento e manipulação do produto. 
Biodegradável.  
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Para remoção de sujidade maiores lavar previamente a superfície, de preferência com água quente ou morna. 

Sujidade normal: Aplicar o produto na proporção de 50 a 250 ml para 5 litros de água tépida, de acordo com o 

nível de sujidade presente, com ajuda de uma esfregona ou pano húmido. 

Manchas ou sujidade Persistente: Aplicar o produto diretamente sobre a sujidade. Sem deixar o produto na 

superfície, enxaguar para remover o excesso de produto. 

A madeira não tratada não é uma superfície lavável. Em superfícies delicadas aplicar sempre diluído. Em caso de 

dúvida, experimente primeiro numa zona pouco visível. 
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Em pequenas superfícies ou locais muito sujos: Utilizar o produto directamente com um pano ou esponja 

deixando actuar aproximadamente entre 3 a 5min, sem deixar o produto secar na superfície, antes de enxaguar 

com água. 

Em grandes superfícies (pavimentos, azulejos, etc.): Como produto concentrado, recomenda-se a utilização de 

uma solução a 5% (50 ml para cada litro de água), mediante a sujidade a remover. Aplicar o produto, e se 

necessário esfregar, enxaguando com água em seguida. 

Em caso de dúvida testar previamente o produto numa zona/área menos visível de forma a assegurar a 

compatibilidade com a superfície a limpar. 

 

MODO DE EMPREGO 

 

EMBALAGEM 

 Embalagens em Polietileno de Alta Densidade, Branco Opaco, de 5L, 10L, 25L e cx. de 4x5Litros. 
 

PRECAUÇÕES 

 Atenção: Contém Hipoclorito de Sódio. Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. Provoca irritação ocular 
grave. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção 
ocular/proteção facial. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vómito. SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com 
água/tomar um duche. 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. Eliminar o 
conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município. Em caso de 
acidente ou indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). Em caso de 
ingestão, consultar o Centro de Informação Antivenenos (Tel: 800 250 250). 
 

ARMAZENAGEM 

 
Guardar na embalagem original, bem fechada, ao abrigo da luz solar e em local fresco, longe de produtos ácidos 
e fontes de calor.  
Validade do produto: 1 ano. 
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