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TETRASAN LC DESENGORDURANTE E DESINFETANTE 

EQUIPAMENTOS DE RECOLHA DE LIXO 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Desengordurante e desinfetante, formulado com tensioativos de grande qualidade e um composto de 
quaternários de amónio. Atua simultaneamente como desengordurante e desodorizante, detendo os 
processos de putrefação e fermentação. 
 

PROPRIEDADES 
 

Dissolve com rapidez as gorduras e desodoriza as superfícies. Detém os processos de putrefação e 
fermentação que existem em locais onde frequentemente se acumula lixo orgânico. Deixa as superfícies 
com agradável perfume a eucalipto. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Indicado para a lavagem e desodorização de equipamentos de recolha de lixo, tais como: contentores, 
camiões e superfícies sujeitas à concentração de lixo, gorduras e odores fortes. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Preparar uma diluição com água entre 1% (1:100) e 5% (1:20) conforme o grau de sujidade e pulverizar as 
superfícies com a solução, utilizando equipamento de alta pressão. Alternativamente, preparar uma 
solução num balde, diluída em água entre 2% (1:50) e 5% (1:20) conforme o grau de sujidade e aplicar a 
solução. Enxaguar com água limpa sob pressão. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Verde 
pH(5%): 12,5 ± 0,5 
Densidade: 1,15 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Eucalipto 
 

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. 


