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FLUID 
DETERGENTE LÍQUIDO MULTIUSO DE ESPUMA  CONTROLADA 

 

 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

FLUID é uma composição de tensioactivos, construtores, sequestrantes e outros agentes sinergéticos, e 
solventes polares. 
FLUID pode ser utilizado como detergente nos pavimentos mais duros, medianamente sujos, com uma 
concentração baixa (0,5-3%). Para retirar manchas de gordura extremamente resistentes, de origem 
mineral ou orgânica, FLUID aplica-se puro nas superfícies funcionando deste modo como um solvente.  
A utilização de um produto  concebido desta maneira é múltipla podendo ser aplicado com máquina ou 
outro utensílio nas paredes, serviços, pavimentos, etc. 
FLUID tem uma espuma controlada muito fácil de retirar. FLUID é um produto de base aquosa não sendo 
por isso inflamável. FLUID está particularmente indicado  para a limpeza com  máquina de lavar e secar. 

 

MODO DE EMPREGO 
 

Diluir FLUID a 0,5-3% para uso com máquina. Aumentar a concentração se necessário. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Aspecto Light blue mat liquid 
pH 12.2 ± 0.2 
Conteúdo em substância activa % 20 
Conteúdo em substância seca % 12 
Densidade (g/ml) 1.036 
Altura da Espuma Ross Miles  10 cm - 0 cm após 3 minutos 

 
Composição Química - Reg. (EC) 648/2004 

- Fosfatos (como P) : < 5% 
- Tensioactivos não iónicos  : < 5% 
- Tensioactivos aniónicos  : < 5% 
- Sabão : < 5% 
- Hdrocarburetos alifáticos : < 5% 

 

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

 

ADVERTÊNCIA 
 
Este produto não está classificado perigoso de acordo com as normas UE  
 


