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DESENTUPIDOR LÍQUIDO PROFISSIONAL Desentupidor liquido profi ssional 
para o desentupimento pesado de 
canalizações.

Elevada concentração de ácido 
sulfúrico a 98%
 Dissolve de forma efi caz os resíduos 
orgânicos que entopem as canalizações 
sem as danifi car (exceto metais reativos, 
alumínio e pode escurecer o aço 
inoxidável).

Bons resultados
Atua em cerca de 15 a 30 minutos.

Tampa de segurança
Impede a abertura inadvertida da 
embalagem.

Aplicação:
Atua dissolvendo e convertendo em líquido 
qualquer tipo de matéria orgânica, tal 
como: papel, restos de comida, tecidos, 
fi ltros de cigarro, compressas, celuloses, 
acumulações de gordura e cabelo humano. 
O produto deve ser aplicado de forma 
indireta para os ralos.

Modo de aplicação:
Deitar o produto lentamente na 
canalização, deixando atuar durante 
15 a 30 minutos antes de deitar água 
corrente na canalização. Se necessário 
repetir o processo 24 horas depois. Usar 
sempre luvas e óculos de proteção no 
manuseamento do produto.

Conteúdo ml Art. Nr. Qt./Emb.
1000 0893 790 001 1

Exemplos de áreas de aplicação

Urinóis Ralos de chão

11 11 510

 Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes 
prévios antes da utilização. Para mais informações consulte a fi cha de segurança do produto.

Dados técnicos:
Base química Ácido sulfúrico >98%
Cor Incolor / amarelado
Densidade relativa 1,84 gr./cm3

Ponto de ebulição 335ºC
pH < 1
Validade 2 anos

Lavatórios

Artigo complementares:
Luvas de Nitrilo para Químicos
Art.-Nr. 0899 435 08/09/10 
Qt./Emb. 1 
Óculos de proteção “Andromeda“
Art.-Nr. 0899 102 110 
Qt./Emb. 1

Atenção:
Nunca deve misturar água ao Desentupidor líquido profi ssional, esta ação pode provocar 
uma reação violenta do produto. O produto não deve ser despejado diretamente no ralo, 
nem o derramar sobre água quente. Não deixar restos deste químico em cima da porcelana, 
pois pode causar danos. O Desentupidor líquido profi ssional, Art.-Nr. 0893 790 001, 
deve ser utilizado numa ação corretiva, quando ocorre uma situação de entupimento grave. 
Para uma ação preventiva de ser utilizado regularmente o Desentupidor de canos líquido, 
Art.-Nr. 0893 117 116. Estes dois produtos não podem em circunstâncias algumas ser 
utilizados simultaneamente.


