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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00523

FAMÍLIA
detergentes

ALTA EFICÁCIA

Na lavagem e 
desinfecção

FORTE PODER:
Desengordurante

VALIDADE: 6 meses

PERLEX

     PROPRIEDADES: 

Líquido, transparente, 
ligeiramente amarelado, com 
odor característico.

     USO RECOMENDADO: 

Especialmente indicado para 
lavagem de chão, paredes em 
balneários, bancadas, 
lavagem e desinfecção de 
sanitários

     MODO DE APLICAÇÃO: 

O PERLEX pode ser utilizado 
com esfregona ou escova, em 
diluições de 1:5 a 1:10 partes 
de água. Na preparação usar 
um recipiente de plástico. Em 
caso algum o PERLEX deverá 
ser misturado com outros 
produtos.

    PRECAUÇÕES: 

U s a r l u v a s n o s e u 
m a n u s e a m e n t o . E v i t a r 
contacto com a pele. Nunca 

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Detergente, desengordurante e desenfetant à base de cloro

misturar com outros produtos

Em caso de ingestão 
acidental, consultar o Centro 
de Informação Anti-Veneno 
(808 250 143).

     ARMAZENAGEM: 

Em locais frescos em 
embalagem sempre bem 
fechada

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

5kg / 5 lt (Código de produto 
00525), 10,5 kg/ 10 lt (Código 
de produto 00528), 21 kg / 20 lt 
(Código de produto 00526), 
210 kg / 200 lt (Código de 
produto 00527) 


