
 
 
 
 

 
 

FICHA TECNICA 

                                  I-312-A: DETERGENTE ALCALINO DE ALTO  PODER ESPUMANTE 
Fecha de revisión 03.03.2015 

Versión:2 
 

TESIS GALICIA S.L. 
Barrio Alemparte de Arriba, 29 A – Areas – 36.861-PONTEAREAS (España) 

Tel.: 986 660 243 ● 986 642 299 Fax: +34 986 661 995 
Rua Sarmento Beires, 102 – 7750-723 LEÇA DA PALMEIRA (Portugal) 

Tel.: +351 22 999 60 70 ● Fax: +351 91 929 25 49 
 

 
 

DESCRIÇÃO:  
I-312-A é um detergente alcalino líquido soluvél em água a qualquer proporção. 
I-312-A está formulado à base de álcalis, secuestrantes, tensioactivos, aniónicos e não iônicos, e solventes 
orgânicos que lle conferen um alto poder desengordurante, solvente, emulsão e saponificação das gorduras 
animais e legume.  
Para tudo isto, é um produto ideal para a limpeza de sujidades tenazes e difíceis de tirar. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Hidróxido de potássio  
Sequestrantes 
Tensioactivos. 
 
DADOS TECNICOS:  
Estado físico: Líquido  
Cor: Pardo 
Odor: Característico  
Densidade: 1,09 ± 0.05 g/cc 
pH: 12.5 ± 0.5 
 
APLICAÇÕES / MODO DE EMPREGO:  
 
I-312-A é um produto de alta concentração, pelo que deverá utilizar-se sempre diluído em água.  
Para a limpeza por contato, diluir de 2 a 10%.  
Para a limpeza com máquinas produtoras de espuma diluir de 2 a 5%. 
Não usar em superfícies de alumínio. 
 
Estas doses são orientativas, para uma maior eficiência e rentabilidade do produto consulte o nosso departamento técnico que o aconselha  
qual é a dosagem  mais adequada em cada aplicação. 
 
 
PRECAUÇÕES: 
PT: Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
P260 Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento.  
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vómito.  
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar 
a pele com água/tomar um duche.  
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. Continuar a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
 


