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NETFILTERS-S 
 

 DESENGORDURANTE ALCALINO ALTAMENTE CONCENTRADO PARA 
USOS GERAIS - BIODEGRADÁVEL 

 
 
Composição: NETFILTERS-S é um desengordurante altamente concentrado, constituído por 
agentes tensioactivos, álcoois gordos, sequestrantes e emulsionantes.  
 
Características:  
Aspecto: Líquido, transparente.  
Cor: Castanho  
Aroma: Característico  
pH (solução a 10% ) : 12,5 – 14,0  
% Matéria Activa: 16,5 – 18,5  
 
Propriedades: NETFILTERS-S não é inflamável. Não afecta a superfície tratada. Pode diluir-
se em águas muito duras, inclusive água salgada. É totalmente biodegradável, cumprindo as 
actuais normas da UE no que se refere à protecção ambiental. Emulsiona facilmente sujidades 
de origem orgânica, sujidades provenientes de alimentos, gorduras cozidas carbonizadas, 
depósitos de lamas e terras hidratadas ou não. Pode utilizar-se a quente ou a frio nas zonas de 
manipulação de alimentos.  
 
Campo de aplicação: NETFILTERS-S pode ser aplicado em qualquer tipo de superfícies 
pintadas ou em pisos e soalhos de vinil, betão, borracha, mosaico, mármore para limpeza e 
desengorduramento de todo o tipo de sujidade.  
Tem aplicação em hotéis, restaurantes, escritórios e oficinas, escolas, lares de 3ª idade, 
jardins-de-infância, hospitais, clínicas, e em todos os locais onde a exigência da limpeza seja 
bastante elevada.  
 
Modo de emprego: NETFILTERS-S pode ser aplicado por pulverização, esfregona, trapo ou 
imersão. Pode diluir-se em água nas proporções que variam de 1 / 10 até 1 /200, consoante o 
tipo e o grau de sujidade a remover. Para finalizar a operação, deve proceder-se ao 
enxaguamento com um jacto de água ou com o auxílio de um pano limpo e embebido em água 
limpa a fim de remover os restos da sujidade.  
 
Precauções: Dado que se trata de um produto altamente desengordurante e alcalino, 
recomenda-se o uso de luvas de protecção, aquando do seu manuseamento.   
 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O Nº 01/CEP.1381  
 

   


