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DESTROYER
DESENTUPIDOR ÁCIDO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
Composição: DESTROYER é uma composição química à base de ácidos amaciados,
desagregantes, desincrustantes, sequestrantes e emulsionantes.
Características:
Aspecto: Líquido
Cor: Castanho, Claro
Aroma: Característico a ácidos
Densidade: 1,800 Kg/dm3 ± 50 Gramas
Propriedades: DESTROYER é um dissolvente altamente poderoso, que liquefaz a gordura,
lama, papel, etc.
Campo de aplicação: DESTROYER é particularmente recomendado para limpeza e
desentupimento de drenos pequenos, drenos de pavimento, colectores de gordura, fossas
sépticas e estações de tratamento de esgotos.
Modo de emprego: Para uma correcta utilização de DESTROYER devem seguir-se as
recomendações seguintes, bem como tomar as precauções que enumeramos. Assim, devese remover toda a água estagnada e só depois aplicar o produto, deixando actuar durante 5 a
15 minutos, efectuando seguidamente várias descargas de água fria. Nunca utilizar água
quente. É recomendável evitar o contacto com o alumínio e o aço inox.
Diluições:
Drenos pequenos: Aplicar 2,5 dl. Deixar actuar 5 minutos, efectuando descargas de
água fria durante 2 a 3 minutos.
Drenos de pavimento: Aplicar 1 litro. Deixar actuar 15 minutos, efectuando
descargas de água fria durante 5 minutos.
Colectores de gordura: Aplicar 1 litro ou mais. Para controlo, aplicar 20 a 50% da
dose inicial, periodicamente.
Fossas sépticas: Aplicar 4 litros por cada 2000 litros de capacidade. Verter no dreno.
Estações de tratamento de esgotos: Aplicar 5 litros por cada 1250 litros de
capacidade. Fazer a aplicação com uma mangueira ao fundo do reservatório.
Precauções:
DESTROYER tem como base ácido sulfúrico concentrado, sendo por isso, um produto muito
corrosivo, que pode provocar queimaduras graves. Não adicionar água ao recipiente original,
porque pode provocar erupções violentas. Deve ser utilizado sempre com boa ventilação.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS: Em caso de contacto com os olhos, lavar
imediata e abundantemente com água e consultar um especialista imediatamente. Em caso
de ingestão, não provocar o vómito. Beber grande quantidade de leite e água ou clara de ovo
batida com água. Chamar imediatamente o médico. Em caso de contacto com a pele, lavar
imediatamente a zona afectada com água durante 15 minutos
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