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DESINOX
DESENGORDURANTE, DESINFECTANTE ALCALINO À BASE DE CLORO
ACTIVO
DESINOX é um desengordurante e desinfectante de larga acção bactericida, fungicida,
bactericida para utilização na lavagem, desinfecção e desincrustação de utensílios e
superfícies de aço inox.
Composição: DESINOX é uma composição de larga acção germicida, bactericida, formulada à
base de hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de potássio, estabilizantes,
emulsionantes e conservantes.
Características:
Aspecto: Líquido
Cor: Tonalidade Amarelo
Aroma: Característico
pH (solução a 10%):12,2 – 14,2
% Matéria Activa: 22,0 – 25,0
Propriedades: DESINOX é um poderoso agente de lavagem e desinfecção, solúvel em água,
que actua como bacteriostático e bactericida, destruindo rápida e eficazmente os
microrganismos das superfícies e equipamentos em aço inox.
Pode utilizar-se com qualquer tipo de dureza de águas, em soluções a quente e a frio.
Não deixa resíduo nas instalações.
Clorinox - Lis não ataca os metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas. Não é tóxico,
nem irrita a pele ou os olhos, nas condições de uso. Não faz espuma.
Campo de aplicação: DESINOX é particularmente recomendado para a lavagem e
desinfecção das instalações e dos equipamentos em inox, plástico, polietileno, pavimentos de
azulejos, na indústria vinícola e lacticínia, em todas as instalações da área alimentar e ainda
das caixas e contentores de transporte, contentores do lixo, etc.
Modo de emprego: Para uma lavagem e desinfecção perfeita, recomenda-se a título
orientativo a aplicação de 1 litro de produto para 100 litros de água, obtendo-se desta forma
cerca de 300 ppm de cloro activo, com um pH de + - 12,0. Após 10 minutos de contacto,
deverá enxaguar abundantemente com água potável.
Armazenagem: Recomenda-se a armazenagem fora do alcance das crianças, na embalagem
de origem, fechada, em locais frescos, longe das fontes de calor e da luz solar directa.
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