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1.1.1.1.    IIIIDENTIFICAÇÃO DA DENTIFICAÇÃO DA DENTIFICAÇÃO DA DENTIFICAÇÃO DA PPPPREPARAÇÃOREPARAÇÃOREPARAÇÃOREPARAÇÃO    

1.1. Identificação da preparação1.1. Identificação da preparação1.1. Identificação da preparação1.1. Identificação da preparação    

Nome comercial: H5 CARPEX Limpa Estofos 

1.2. Descrição1.2. Descrição1.2. Descrição1.2. Descrição    

Detergente para limpeza de estofos e outros têxteis do lar. 

2.2.2.2.    CCCCOMPOSIÇÃOOMPOSIÇÃOOMPOSIÇÃOOMPOSIÇÃO////    IIIINFORMAÇÃO NFORMAÇÃO NFORMAÇÃO NFORMAÇÃO SSSSOBRE OS OBRE OS OBRE OS OBRE OS CCCCOMPONENTESOMPONENTESOMPONENTESOMPONENTES    

2.1. Declaração de conteúdo de2.1. Declaração de conteúdo de2.1. Declaração de conteúdo de2.1. Declaração de conteúdo de    acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004    

Composição da preparaçãoComposição da preparaçãoComposição da preparaçãoComposição da preparação    %%%%    

Tensioativos aniónicos < 5,0 

Tensioativos anfotéricos < 5,0 

Fosfatos < 5,0 

Contém perfume, benzisotiazolinona e metilisotiazolinona. 

3.3.3.3.    EEEESPECIFICAÇÕESSPECIFICAÇÕESSPECIFICAÇÕESSPECIFICAÇÕES    

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    EspecificaçõeEspecificaçõeEspecificaçõeEspecificaçõessss    UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    

Aspeto Líquido transparente amarelo --- 

Odor Herbal --- 

Densidade (20ºC) 1,000 – 1,010 g/ml 

pH (20ºC) 9,0 – 10,0 pH 

Resíduo Seco 4,0 – 5,6 % 

Matéria Activa Aniónica (PM=376) 3,0 – 4,0 % 

4.4.4.4.    AAAAPLICAÇÕESPLICAÇÕESPLICAÇÕESPLICAÇÕES    

4.1. Propriedades da preparação4.1. Propriedades da preparação4.1. Propriedades da preparação4.1. Propriedades da preparação    

Detergente especialmente formulado para a limpeza de estofos de veículos e de outros têxteis do 

lar, manual ou automaticamente pelo processo de injeção/extração. Remove eficazmente todas 

as sujidades dos tecidos, mesmo as nódoas mais difíceis. É totalmente solúvel em água e 

composto por produtos tensioativos de biodegradabilidade final superior a 60%. 

4.2. Aplicações e condições de utilização4.2. Aplicações e condições de utilização4.2. Aplicações e condições de utilização4.2. Aplicações e condições de utilização    

Na utilização manual utilizar o produto diluído, 1 parte de produto para 10 partes de água. 

Pulverizar e esfregar com uma escova de nylon médio. Deixar secar. Toda a superfície deve ser 

tratada de modo a evitar a formação de auréolas.  

Para a utilização automática e em superfícies de sujidade normal, diluir 1 parte do produto em 3 a 

5 partes com água morna e proceder à injeção/extração. Se as superfícies estiverem muito sujas, 

devem ser pulverizadas com uma solução de 1 parte de produto em 2 a 3 partes de água, 

utilizando a máquina com a aspiração parada. Em manchas difíceis pulverizar o produto puro e 

esfregar com uma escova de nylon médio. De seguida proceder à injeção/extração do modo 

habitual.  

Antes da primeira aplicação deve proceder-se a um ensaio num local pouco visível, controlando o 

comportamento das cores face à aplicação do produto. Este produto destina-se unicamente ao 

uso profissional ou industrial. 
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5.5.5.5.    RRRRECOMENDAÇÕES E ECOMENDAÇÕES E ECOMENDAÇÕES E ECOMENDAÇÕES E PPPPRECAUÇÕESRECAUÇÕESRECAUÇÕESRECAUÇÕES    

5.1. Características de segurança5.1. Características de segurança5.1. Características de segurança5.1. Características de segurança    

Classe e categoria de perigo:Classe e categoria de perigo:Classe e categoria de perigo:Classe e categoria de perigo:    Não aplicável 

Pictograma:Pictograma:Pictograma:Pictograma:    Não aplicável 

PalavraPalavraPalavraPalavra----Sinal:Sinal:Sinal:Sinal:    Não aplicável 

Advertências de Perigo:Advertências de Perigo:Advertências de Perigo:Advertências de Perigo:    Não aplicável 

RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    de Prudênciade Prudênciade Prudênciade Prudência::::    Não aplicável 

5.2. Telefone de emergência5.2. Telefone de emergência5.2. Telefone de emergência5.2. Telefone de emergência    

Telefone do Centro de Informação Antivenenos: 808 250 143808 250 143808 250 143808 250 143.    

5.3. Prote5.3. Prote5.3. Prote5.3. Proteção Ambientalção Ambientalção Ambientalção Ambiental    

Não deitar a embalagem depois de usada para o meio ambiente. 

6.6.6.6.    CCCCARACTERÍSTICAS DE ARACTERÍSTICAS DE ARACTERÍSTICAS DE ARACTERÍSTICAS DE VVVVENDAENDAENDAENDA    

Este produto é vendido em unidades de 750 ml e 5, 10, 20 e 65 litros rotulado de acordo com a 

legislação aplicável. 

7.7.7.7.    OOOOUTRAS UTRAS UTRAS UTRAS IIIINFORMAÇÕESNFORMAÇÕESNFORMAÇÕESNFORMAÇÕES    

A presente informação desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até à data de 

publicação, pelo que não pretende constituir uma garantia, uma vez que as operações com a preparação 

não estão sob o nosso controlo, não assumindo a Egiquímica, S.A. qualquer responsabilidade por perdas 

ou danos daí resultantes. Esta informação não dispensa, de forma alguma, o cumprimento das regras 

básicas para o manuseamento de preparações químicas, devendo a preparação ser armazenada e 

manipulada de acordo com os procedimentos subjacentes a uma correta higiene industrial e em 

conformidade com toda e qualquer regulamentação legal existente. 

 

Mudanças relevMudanças relevMudanças relevMudanças relevantes desde aantes desde aantes desde aantes desde a    última versão: última versão: última versão: última versão: Pontos 4 e 6    

 


