
    

    

 

 

  

  
  

FICHA TÉCNICA  

  

Desincrustante Extra WC  
  

  

Descrição  

  

Detergente líquido concentrado de base ácida com elevado poder desincrustante. Atua sobre 

ferrugem, calcário e outras incrustações.   

Apto para uso em loiças de casa de banho e outras aplicações onde se pretenda boa capacidade de 

remoção de sujidade incrustada.   

  

  

Composição e características  

  

Produto aquoso concentrado à base de tensioativos não iónicos e ácidos inorgânicos. 

Líquido transparente; Densidade: 1,04 – 1,06 g/cm3; pH a 20 ºC: 0 – 1  

  

  

Aplicação  

  

Pulverizar a nos cerâmicos, sanitas e urinóis a cerca de 20 centímetros de superfície. Deixar atuar, 

dependendo do grau de sujidade. Limpar com um pano humedecido ou com uma esponja ou abrasivo 

caso seja necessário.  

Em superfícies esmaltadas e metálicas deve-se evitar tempos de contacto muito elevados.  

  

Evitar aplicar em mármore e superfícies calcárias.  

  

  

Apresentação  

  

Embalagem de 1L e 5L.  
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Advertências de perigo  

  

H314 – Provoca queimadoras na pele e lesões oculares graves. H335 

– Pode provocar irritação das vias respiratórias.  

  

Recomendações de prudência:  

P260 – Não respirar as poeiras/ fumos / névoas / vapores / aerossóis.  

P264 – Lavar as partes do corpo que estiveram em contato com o produto cuidadosamente após 

manuseamento.  

P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.   

P280 – Usar luvas de proteção / vestuário de proteção/ proteção ocular / proteção facial.  

P312 – Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 

médico.  

P301+P330+P331 – EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 

P303+P361+P353 – SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (OU CABELO): Despir/retirar 

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar duche.  

P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente 

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire – as, se tal lhe for possível.   

Continuar a enxaguar.  

P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente neutralizando com uma base de acordo com a regulamentação 

local e nacional.  

  

  

Outras informações  

  

Consultar a ficha de segurança.  
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