SHD L15
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
DETERGENTE ALCALINO CLORADO LAVAGEM AUTOMÁTICA
PROCESSAMENTOS DE MÉDIA GORDURA

Aplicação

DESCRIÇÃO:
SHD L15 é um produto líquido, aquoso, incolor e com odor a cloro. Este produto contem
na sua formulação agentes desengordurantes alcalinos, bactericidas clorados, agentes
complexantes e anticorrosivos.
SHD L15 foi especialmente formulado para utilização na lavagem mecânica e
desengorduramento de:
Linhas de produção e enchimento na Indústria Agroalimentar.
Contentores, cubas e caixas de transporte de produtos alimentares.
Áreas de higiene controlada;
Carros de transporte internos de produtos alimentares, por exemplo, em matadouros.
BENEFÍCIOS
Elevado poder de limpeza.
Boa capacidade de detergência e desengorduramento.
Elevada eficácia contra um largo espectro de microrganismos.
Evita a formação de depósitos calcários devido ao seu elevado poder sequestrante.
Elevada capacidade de protecção anticorrosiva.
CARACTERÍSTICAS
Aspecto: líquido
Cor: amarelado
Odor: característico, a cloro

pH:

DOSEAMENTO E UTILIZAÇÃO
Recomenda-se uma dosagem entre 0,5 a 5% (20 a 50 mL / litro de água).
A dosagem deve ser adaptada de forma a obter o melhor rendimento, adequado a diluição
utilizada à operação a efectuar.
Aplicação manual: aplicar o produto numa concentração de 5% com um tempo de
contacto superior a 2 minutos. Enxaguar.
Aplicação automática: utilizar uma concentração entre 0,5 e 2%. Fazer um pré e pós
enxaguamento com água quente a 70 - 80 º C.
Deixar actuar entre 10 e 15 minutos. Enxaguar após utilização.
MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em
separado na Ficha de Dados de Segurança.
Armazenar na embalagem de origem, fechada. Evitar temperaturas extremas.
PRECISÃO DA INFORMAÇÃO
Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os
procedimentos e equipamentos de protecção adequados. Os dados contidos nesta Ficha
Técnica são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto,
à data desta publicação, não constituindo compromisso expresso ou implícito. A nossa
responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à
sua aplicação adequada sob o nosso controlo.
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