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TEQUIL SUPERGRAS
DESENGORDURANTE PARA INDÚSTRIA VINÍCOLA E 

ALIMENTAR104091

FOLHA 
TÉCNICA

Agente líquido alcalino desengordurante com alto poder de limpeza.

-Especialmente indicado para a indústria alimentar e vinícola para a limpeza de solos, utensílios e maquinaria.
-Desengordurante urbano de alta concentração.

D

IECOMANNSF-A2

142712

QUALIDADE ALIMENTAR
Apto como produto para limpeza mecânica (NSF A2) em zonas de processamento de alimentos e zonas circundantes, onde a sua utilização não está 
destinada ao contacto direto com os alimentos.

-Saponificante e dispersante de gorduras e óleos de elevada aderência.
-Forte diluente de resíduos de ácido tartárico e taninos na indústria vinícola.
-Espuma controlada.

Aspecto : Líquido homogéneo transparente
Cor : Incolor
Cheiro : Inodoro
Densidade (20ºC, g/cm3) : 1.192 - 1.212
pH : 12.2 - 13.2
Solubilidade em água : Total

-Largo intervalo de dosagem: 1-10% em função do tipo de sujidade a eliminar.
-Quando o produto for utilizado em áreas onde sejam manipulados alimentos, todos os alimentos e respetivas embalagens devem de ser retirados ou 
protegidos antes de se utilizar o produto.
-É necessário lavagem posterior com água potável.
Uma dosagem adequada permite poupar e reduzir o impacto ambiental. A quantidade de produto aplicada tem que ser a mínima para se conseguir o 
resultado ótimo de aplicação.

APLICAÇÕES

PROPRIEDADES

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPREGO

DESCRIÇÃO

K
PICTOGRAMAS - CLP

P
DECLARAÇÕES DE PERIGO E AVISOS DE PRUDÊNCIA
Perigo
H302  - Nocivo por ingestão.
H314  - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
P270  - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280  - Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular, protecção facial.
P301+P330+P331  - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.
P303+P361+P353  - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
P305+P351+P338  - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 
vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310  - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.
P405  - Armazenar em local fechado à chave.
Contém: hidróxido de sodio, C8-C10 glucoside 
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As informações aqui contidas são baseadas em nosso conhecimento atual e são considerados mais avançados certo a data em que são feitas. Como o usuário faz aplicações além do nosso controle, a 
empresa não pode assumir a responsabilidade resultante da utilização e aplicação dos nossos produtos. A compra deste produto constitui aceitação destas condições.
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Embalagens de 200, 60, 30 e 10 l 18 meses 

ECODESIGN:
Este produto é eco-projetadas de acordo com o projeto Sistema de Gestão Ambiental e do processo de desenvolvimento: Ecodesign ISO 14006
El producto está clasificado como D numa escala de A a G, sendo A la melhor e G la pior classificação. A escala é típico de Inteman S.A.

Medidas e recomendações:
USO: A quantidade de produto aplicado deve ser o mínimo para obter os melhores resultados na aplicação. Dirigindo-se a seção de emprego e 
dosagem
Distribuição e Transporte: O produto regulado pelo acordo europeu de mercadorias perigosas ADR. (UN:3266)
Eliminação: Uma vez que a embalagem do produto vendido  é classificado como resíduo perigoso (RP).Os recipientes serão geridos de acordo com o 
código LER: 15 01 10

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Apresentação Expiração
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