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SANISOLVE 14 DESENGORDURANTE ALCALINO 

MULTIUSOS CONCENTRADO 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Desengordurante concentrado multiusos de ação rápida, formulado com agentes alcalinos, tensioativos e 
emulsionantes de elevada qualidade. 
 

PROPRIEDADES 
 

Excelente capacidade de desengorduramento. Apto para a área alimentar. Isento de corantes ou 
perfumes. Apresenta elevada produção de espuma. Penetra e provoca uma reação química, dissolvendo 
óleos e gorduras. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Desengordurante de uso geral para superfícies muito engorduradas, das quais se destaca a limpeza de 
pavimentos, caixas de recolha de lixo, gorduras difíceis em cozinhas, fogões, fornos, churrasqueiras, 
grelhas, fritadeiras e filtros de exaustor. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Imersão: Diluir até 5% (1:20) em água quente (até 60° C) colocar os objetos a limpar dentro da solução e 
deixar atuar durante 30 a 60 minutos, dependendo do grau de sujidade. Retirar os objetos, enxaguar bem 
com água limpa e deixar secar. 
Pulverização: Pulverizar o produto puro diretamente sobre a superfície a limpar e deixar atuar durante 2 
a 5 minutos, dependendo do grau de sujidade. Remover a sujidade solta com esfregão ou pano, enxaguar 
bem a superfície com água limpa e deixar secar. 
Limpeza de pavimentos: Diluir num balde até 2% (1:50) em água quente (até 60° C). Aplicar a solução 
com uma esfregona e remover a sujidade. Enxaguar bem com água limpa e deixar secar. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido opaco 
Cor: Castanho escuro 
Densidade: 1,16 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 

pH(1%): 11,5 ± 0,5 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Usar luvas impermeáveis durante a aplicação. Evitar o contacto com a pele e olhos. Não misturar com 
outros produtos. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


