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ALDETE 10 DETERGENTE LÍQUIDO PARA 

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Detergente líquido para máquinas de lavar loiça, formulado com uma combinação de tensioativos, 
emulsionantes e sequestrantes. 
 

PROPRIEDADES 
 

Excelente capacidade sequestrante que previne a formação de incrustações. Desengordura, dissolvendo 
facilmente os resíduos orgânicos. Formulado para utilização em águas de todo o tipo de dureza. Baixa 
produção de espuma. 
  

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Especialmente indicado para a lavagem de loiça em todo tipo de máquinas automáticas. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

A dosagem recomendada varia entre 3 e 5 ml por litro de água, dependendo do grau de sujidade e dureza 
da água. Adequado para aplicação com doseador automático externo, pode contudo ser doseado através 
de bombas doseadoras integradas na própria máquina, fazendo a calibração das mesmas. Na primeira 
utilização deve lavar a bomba e os tubos do sistema doseador para evitar possíveis incompatibilidades 
causadas pela mistura de produtos. 
 
DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Âmbar 
Densidade: 1,17 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 

pH(1%): 11 ± 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 durante a aplicação do produto. Evitar o contacto com a pele e olhos. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


