
Rev.1

Imporquímica Moçambique, Lda. | Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAV  IV  4º Andar, Maputo
Tel.: +258 21320579 | FAX: +258 21320581 | MOBIL: +258 845 797467 | mocambique@imporquimica.com | www.imporquimica.com

DESENGORDURANTE E DESINFECTANTE SEM CHEIRO

Características
Liquido de reacção química alcalina de aspecto 
límpido. Sem cor e sem cheiro.  Biodegradabilidade 
superior a 90%.

Propriedades
DESINLAVE é miscível em água em todas as 
proporções, facilmente enxaguável, activo e estável 
em águas de dureza elevada. Poder desinfectante 
associado à baixa tensão superficial satisfazendo as 
normas AFNOR NF EN 1040 (2% V/V) e AFNOR 
NF EN 1276 (5% V/V) de eficácia bactericida.

Tripla Função :  
Desengordura, Desinfecta e Elimina cheiros

DESINLAVE é um forte desengordurante, pene-
trante recomendado para limpeza e desinfecção 
simultânea de todas as superficies. 

Precauções
Não deixar ao alcance das crianças. Não 
armazenar ao calor e proteger do frio.Fechar a 
embalagem após cada utilização. Evitar o contacto 
prolongado com a pele. Em caso de contacto com a 
pele ou os olhos, lavar abundantemente com água 
potável. Efectuar sempre um teste para determinar 
a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado. 
Produto Químico: Leia sempre a rotulagem antes de 
utilizar.

Aplicação 
DESINLAVE aplica-se por pulverização ou banho, 
em água quente ou fria na proporção de 2 a 5 litros 
de produto para 100 litros de água, dependendo da 
sujidade e da frequência das limpezas.Para uma 
desinfecção perfeita deixar em contacto 10 minutos 
com as superficies. Aplica-se por pulverização, 
imersão ou à esfregona.

Funções Aplicação Diluição Enxaguamento 

Solução de detergencia e 
desinfecção. Activar a limpeza 

se necessário com escova. 
Desinfecção: deixar actuar em 

contacto com a superfície 
durante 10 minutos.

Com 
esfregona, 

vassoura ou 
esponja

Solução para 
limpeza. Diluir 1 

litro até 50 litros de 
água a ajustar em 
função da sujidade 

da superfície

Para superfícies 
que possam estar 
em contacto com 

produtos 
alimentares, 
terminar com 

enxaguamento 
com água potável.

AFNOR NF EN 
1276 na 

concentração 
de 5% v/v

Destruidor de maus cheiros
Por micro-

pulverização

Aplicação por micro pulverização directa 
sobre as fontes que estão na origem dos 

maus cheiros. Diluição 1 Litro até 20 
litros de água.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e 
equipamentos que podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples 
limpeza com água potável é o suficiente antes da secagem.


