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CARPEX C DETERGENTE E DESINFETANTE PERFUMADO 

PARA ESTOFOS EM TECIDO 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Detergente e desinfetante perfumado, constituído por tensioativos, sequestrantes de elevada qualidade e 
desinfetantes. 
 

PROPRIEDADES 
 

Capacidade desinfetante de largo espectro. Deixa os tecidos com uma agradável e duradoura fragrância. 
Eficaz com qualquer tipo de água, mesmo de elevada dureza. Remove a sujidade que se acumula nos 
tecidos ao logo do tempo. Elimina os odores. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Excelente para a lavagem e desinfeção manual e automática de estofos, tapetes e todo o tipo de tecidos 
em automóveis, camiões, carruagens e outros veículos. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Lavagem Manual: Recomendam-se diluições até 2% (1:50) partes de água. Preparar a diluição num balde 
agitando até produzir espuma abundante, em seguida aplicar a solução com uma escova, esponja ou pano 
fazendo movimentos circulares na superfície a limpar. Finalizar limpando a superfície com um pano seco. 
 

Lavagem Automática: Recomendam-se diluições até 1% (1:100) partes de água. Aplicar com máquina de 
injeção/extração. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Amarelo 
Densidade: 1,01 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Limão 
pH: 9 ± 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 
 

Não requer recomendações especiais de utilização. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


