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Composição: 
 
LISMACK é um gel industrial composto por 
agentes tensioactivos, álcoois gordos, 
emulsionantes, dispersantes e conservantes. 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Pastoso, tipo gel 
Cor: Branco, opaco 
Aroma: Eucalipto 
pH: 8,0 - 10,0 
% Matéria Ativa: 25,0 - 28,0 
 

 

 
Propriedades: 
 
LISMACK é um produto de grande eficácia na 
limpeza de pisos industriais e outros, concebido 
especialmente para utilização com máquinas. 
Não é inflamável, nem corrosivo. Não afeta as 
superfícies a limpar. Pode diluir-se em todos os 
tipos de água, mesmo com grande dureza. Sendo 
um detergente, não faz espuma. É biodegradável. 
Não mancha e dá vida às cores dos estofos e 
alcatifas. É altamente desengordurante. 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
LISMACK destina-se a ser utilizado na limpeza de 
pisos industriais, estofos de automóveis, maples, 
alcatifas, etc., exclusivamente aplicado com 
máquinas e ainda no desengorduramento e 
limpeza de maxilas de travões de automóveis, 
com máquinas a quente ou a frio com controlo de 
espuma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de Emprego: 
 
LISMACK destina-se a ser aplicado com todos os 
tipos de máquinas, dado que não faz espuma na 
sua utilização. Deve ser utilizado puro ou diluído 
nos depósitos próprios de cada máquina, que fará 
a diluição de acordo com as necessidades. Para 
máquinas onde a diluição não seja automática, 
recomenda-se, a título orientativo, uma diluição 
que poderá ir de 1/10 até 1/100. 
 
Armazenagem: 
 
Sem cuidados especiais, tendo o cuidado de não 
permanecer muito tempo em stock, pois poderá 
sofrer uma pequena separação, sem, contudo, 
alterar a qualidade do produto, devido a quedas 
ou aumentos bruscos de temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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