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DESCRIÇÃO:  
I-110 é um produto criado para a desincrustaçao e limpeza, como também para redução de odores, em 
banheiros e urinários químicos.  
Eficaz para a eliminação do tártaro e restos calcários.  
Indicado para a limpeza de azulejos, sanitários, banheiros, etc. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Tensioativos catiónicos. 
Tensioativos não iónicos.  
 
DADOS TECNICOS:  
Estado físico: Líquido viscoso 
Cor: Azul 
Odor: Manzana 
pH: 0.5 ± 0.5 a 100% 
Densidade: 1,12 ± 0.05 g/cc 
 
APLICAÇÕES / MODO DE EMPREGO:  
Utilizar o produto puro sobre as paredes da sanita, enxaguando posteriormente com água. 
Não deve ser misturado com nenhum outro produto químico. 
Não aplicar directamente sobre torneiras e superficies cromadas. 
 
Estas doses são orientativas, para uma maior eficácia e rentabilidade do produto consulta o nosso departamento técnico que o aconselha  
qual é a dosagem  mais adequada em cada aplicação. 
 

PRECAUÇÕES  
Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vías respiratórias.  
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.  
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.  
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que 
não dificulte a respiração.  
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.  
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.  
P501 Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e 
resíduos de embalagens, respetivamente. 
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 


