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DESINCIME 
 

 
 DESINCRUSTANTE DE CALCÁRIOS, ANTI-BACTERIOLÓGICO E 

GERMICIDA 
 
 

Composição: DESINCIME é um detergente germicida constituído por uma mistura química 
com agentes dispersantes, desincrustantes e bactericidas com uma biodegradabilidade 
superior a 90%. 
 
Características:  
Aspecto: Líquido  
Cor: Rosa  
Aroma: Eucalipto  
pH (solução a 10 %) : 0,2 - 2,2  
% Matéria Activa: 21,0 - 23,0  
 
Propriedades: DESINCIME limpa e desinfecta numa só operação as áreas críticas à saúde 
pública. Tem elevado poder penetrante e dispersante. Pode misturar-se com qualquer tipo de 
água. Tem forte acção bacteriostática e bactéricida contra microrganismos. Não é combustível 
nem inflamável.  
 
Campo de Aplicação: DESINCIME destina-se à limpeza de azulejos, mármores, e sanitários, 
removendo facilmente incrustações de águas calcárias, urina, gorduras, etc. Excelente auxiliar 
na lavagem e desinfecção dos contentores do lixo.  
 
Modo de Emprego: DESINCIME pode aplicar-se diluído em água na proporção de 1/10 a 1/50, 
com escova, pano ou por pulverização. Para limpeza de superfícies muito sujas, recomenda-se 
a utilização do produto puro ou com uma diluição de uma parte de Alcalis para 2 a 3 partes de 
água. Deve deixar-se actuar a solução, durante 5 a 10 minutos e depois enxaguar 
abundantemente com água limpa.  
Na preparação da solução devem utilizar-se recipientes de plástico.  
 
Precauções: Dado que se trata de um produto com alto poder de limpeza e com base ácido, 
recomenda-se o uso de luvas de protecção. Em caso de contacto com a pele deve-se lavar 
imediata e abundantemente com água. 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA 
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