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ECOKLIN 
DETERGENTE COM SOLVENTES VEGETAIS 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS GERAIS 

 
ECOKLIN é um detergente com solventes de origem vegetal para a limpeza de superfícies e pavimentos com sujidade 
difícil. 
ECOKLIN dissolve gorduras alimentícias, óleos, lubrificantes, azeite, lama, alcatrão, pinturas, etc. Os solventes são 
biodegradáveis e possuem um perfume agradável. Diluído em água o produto forma uma emulsão branca de espuma 
controlada, com um ligeiro odor a limão. Pode ser utilizado na limpeza de garagens, Industria alimentar, exaustores, filtros 
etc.  
ECOKLIN é usado para lavar pavimentos e equipamentos em oficinas, garagens, fábricas, lavagem de barcos, pincéis, 
etc. 
 
 

MODO DE EMPREGO 
 
Para a lavagem a fundo usar ECOKLIN a10-20% à mão ou com máquina 
Com máquina auto-lavadora usar o produto a 3-5%. Para tirar manchas resistentes vaporizar o produto puro ou diluído a 
50%, deixar actuar e esfregar. 
 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
- Aspecto 
- pH a 10% 
- pH conc. 
- Peso específico 
- Conteúdo em substância activa 
- Conteúdo em solventes 

: limão 
: liquido verde transparente  

: 11.6  0.2 

: 10.5  0.2 
: 0.964 g/ml 
: 35% 
: 51% 

Composição Química - Reg. (CE) n. 648/2004. 

- Tensioactivos anionicos 
- Tensioactivos não iónicos 
- Sabão 

: conc. < 5% 
: conc. 5-15% 
: conc. < 5% 

O produto contém tensioactivos com biodegradabilidade primária mínima de 90% e biodegradação aeróbica  
completa conforme o Reg. (CE) n. 648/2004. 
 
 

ADVERTÊNCIA 

 
O produto é classificado IRRITANTE com as seguintes frases de risco: Risco de graves lesões oculares. Irritante 

para a pele. Em contacto com a pele pode causar sensibilização. Nocivo para os organismos aquáticos, pode 
provocar a longo prazo efeitos negativos para o ambiente aquático.  
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