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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O EcoX-Detergente Chão é um detergente que limpa, remove todo o tipo de sujidades, 

desengordura e deixa um ambiente agradavelmente perfumado. 

É indicado para limpeza de chãos e paredes de todos espaços domésticos. Adequado 

para a limpeza de madeira. 

 

2. COMPOSIÇÃO 

O EcoX-Detergente Chão é uma fórmula especial que contém, entre outros 

componentes, tensioativos iónicos de origem vegetal, perfume, corante e conservante. 

 
3. MODO DE APLICAÇÃO 

Diluir cerca de 75mL de EcoX-Detergente Chão por cada 5 litros de água para limpar 
superfícies (em especial chãos), utilizando uma esfregona em bom estado de 
conservação. Caso as superfícies se encontrem muito sujas ou engorduradas, 
aumentar a dosagem para 100mL por cada 5 litros de água. No caso de manchas ou 
sujidades difíceis, aplicar o produto puro. Para limpeza de azulejos e casas de banho 
aplicar o EcoX-Detergente Chão diretamente sobre um pano ou esponja e limpe toda a 
superfície. 
 

4. ESPECIFICAÇÕES 

Aspeto: Liquido fluido 

Cor: azul ou violeta 

Odor: característicao 

pH (a 20ºC): 11-12 

 

5. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Embalagens de 1, 5, 10 ou 20 litros. 

 

6. CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA  

Manter o produto na embalagem bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz 

solar. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consultar 

imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter longe de 

fontes de calor e de ignição. Centro de Informação Anti Venenos: Telef. 800 250 250. 

Consultar a ficha de dados de segurança do produto. 

 

 
A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o 

seguimento criterioso do procedimento de EcoX-Detergente Chão previamente disponibilizado. Não nos 

podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as condições em que se 

utilizam estes produtos estão fora do nosso controlo. 
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