
 

 

                         Actuação responsável 

 
Quimitécnica.Com – Comércio e Indústria Química, SA 

Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35 n.º 27 
Caixa Postal 5106 – 2831-904 BARREIRO 
Telefones: 212 069 100 – Fax: 212 069 196 

Capital Social 2 040 000 Euros – NIPC 508 728 940 
Mat. C. R. C. Barreiro, n.º 2854 

As informações aqui contidas destinam-se a aconselhar as condições gerais de 
aplicação do produto. Como não controlamos a sua aplicação, elas não são 
vinculativas e, por isso, não nos podemos responsabilizar pelos resultados. 

 

MULTICLEAN S (Bio S) 
 

Detergente multiusos 

 
Multiclean S (Bio S) é um produto de limpeza líquido com incorporação de biosurfactantes, de aroma 
agradável, que devido à sua composição específica pode ser utilizado em sanitários, lavagem de chão, 
azulejos, etc., deixando uma sensação a fresco e limpeza. 
 

 

APLICAÇÕES 
� Restaurantes 
� Cozinhas 
� Sanitários 
� Escritórios 

 

BENEFÍCIOS 

� Boa capacidade de limpeza  
� Económico - a sua concentração proporciona um 
custo final baixo 
 

PROPRIEDADES 

Estado físico…………………..líquido 
Detergência……………………excelente 
Capacidade espumante………excelente 
 Côr/Aroma……………………..Castanho claro/Maçã,       
Densidade (20ºC)…………….1,00-1,05g/cm
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Matéria activa…………………10-15% 
Teor em água…………..…….85-90% 
Solubilidade em água………..total 
pH(concentrado,20ºC)……….9-10 
Biodegradabilidade…………..> 90% 

 

COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS 

Pode ser utilizado (na concentração de aplicação) 
em qualquer tipo de metais, plásticos, etc. 
 

DISPONÍVEL EM 
Jerricans plásticos de 10 e 20 litros. Bidões 
plásticos de 200 litros. GRG 1.000 litros  
 

ARMAZENAMENTO 

As taras devem permanecer fechadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

O Multiclean S aplica-se em lavagens 
manuais em concentrações entre 0,1 a 10%, 
ou seja , 1 parte de produto para 1000 partes 
de água a 10 partes de produto para 100 
partes de água, Utilizar o produto a frio 
embora o rendimento a quente seja superior. 
Não necessita enxaguamento. 
 

SEGURANÇA 

Deixar fora do  alcançe das crianças. Para 
uso institucional e comercial. Evitar contacto 
com olhos e pele. Não ingerir. No caso de 
ingestão: Beber abundantemente água. 
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