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DIPIÙ 
Detergente brilhantante universal limão-amônio de elevado poder 
desengordurante 

Generalidades  
Dipiu é um desengordurante universal amoniacal concentrado para pisos 
e superfícies. 
Dipiu pode ser utilizado em diferentes concentrações, tanto para a 
limpeza diária, uma vez que deixa as superfícies brilhantes, sem a 
necessidade de lavagem, tanto para a limpeza regular por causa do seu 
elevado poder de limpeza permite a remoção da sujidade mais tenaz e 
gordurosa. 
Dipiu não é sem espuma e pode ser utilizado com a máquina de lavar 
pavimentos. 
 

Campo de aplicações 

Modo de emprego 

               Características Técnicas 

COMPOSIÇAÕ tensioativo não ionico, solvente hidrossolúvel, sabão, prerfume, sequestrante 
ASPETO FISICO liquido opaco azul ligeiramente viscoso 
PERFUME limão 
PESO ESPECIFICO  1 
ATIVO 16% 
pH tal e qual 10 ± 0,5  
pH em solução para uso 7,5 ± 0,5  
SOLUBILITÀ IN ACQUA  completa 
BIODEGRADABILIDADE todos os tensoactivos cumprem as exigências da biodegradabilidade aeróbia final previstos no anexo III do 

Regulamento (CE) N. 648/2004  

Natura de perigo e conselhos de prudencia   

O produto não é considerado perigos.  

Mais informações 
ESCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL  

 
 
 
12 frascos de 1 lt. 
 
4 bilhas de 5 lt.  
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Dipiu é universal e é adequado para a limpeza de todos os pavimentos e 
superfícies laváveis, móveis, utensílios, louças sanitárias, cerâmica, pias, 
torneiras, bancadas, paredes. 
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Dipiu pode ser usado à mão com pano de microfibra ou mopa ou com 
máquina lavadora aspiradora de pavimentos. 
Dipiu não requer enxaguamento. 
Manutenção diária em superfícies e sanitários: Diluir 1, 5%. 
Manutenção diária em pavimentos: 
diluir até 0,5%. 
Manutenção periódica em pavimentos: 
diluir a 1 de 0,5 a 2%. 
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