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DESENTOP AL DESENTUPIDOR CONCENTRADO 

PARA ESGOTOS E CANALIZAÇÕES 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Produto de carácter fortemente alcalino, específico para desobstruir canalizações e esgotos, entupidas 
com resíduos orgânicos. 
 

PROPRIEDADES 
 

Muito eficaz na dissolução de resíduos orgânicos. Desobstrui rápida e eficazmente canalizações e esgotos, 
dissolvendo os resíduos orgânicos que se depositam e acumulam. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

É um produto indicado para desentupir de modo eficaz todo tipo de canalizações e esgotos. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Para drenos pequenos aplicar pequenas quantidades (0,5L) de cada vez. Aguardar cerca de 20 minutos e 
adicionar água em abundância. 
 

Esgotos: Deixar muito pouca água no esgoto, verter o produto de forma lenta e diretamente sobre o 
esgoto. Esperar um mínimo de 10 minutos para que atue. Adicionar um pouco de água fria. Aguardar 30 
minutos e adicionar água em abundância. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Incolor 
Densidade: 1,38 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 
pH(1%): 13,5 ± 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 
 

Deve ser manuseado e aplicado apenas por um profissional devidamente instruído sobre as condições 
de aplicação segura. Não adicionar água ao produto. Não misturar com outros produtos. Usar 
equipamento protetor durante a aplicação do produto. Não usar o produto sobre alumínio ou metal 
zincado, evitar o máximo possível que entre em contacto com cromados de pias e banheiras, caso se 
verifique, enxaguar o mais rápido possível com águaa. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


