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Composição: 
 
POLINOX - LIS é um detergente especial 
composto por ácidos específicos, tensioactivos 
aniónicos, alcanas sulfonadas de sódio, 
emulsionantes, estabilizantes e conservantes. 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido 
Cor: Âmbar 
Aroma: característico 
pH: 0,5 - 1,4 
% Matéria Ativa: 16,0 - 18,0 
 

 

 
Propriedades: 
 
POLINOX - LIS limpa e desengordura em 
profundidade retirando as manchas provocadas 
pelos dedos. Pode misturar-se com qualquer tipo 
de águas, mesmo de grande dureza. Não é 
combustível nem inflamável. É inofensivo para os 
materiais a limpar, inclusive alumínio. Tem baixa 
toxidade.  
 
Campo de Aplicação: 
 
POLINOX - LIS destina-se à limpeza de todo o 
tipo de materiais fabricados em inox e alumínio, 
que destacamos: Depósitos de vinho, azeite, leite, 
combustíveis e ainda autotanques, balcões de 
restaurantes e cervejarias, câmaras frigoríficas, 
etc.  Pode ainda utilizar-se como desincrustante 
de calcários para limpeza de azulejos nas 
estações de serviço e limpeza de jantes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de Emprego: 
 
POLINOX - LIS pode aplicar-se diluído em água 
de 1/1 até 1/20, com pano, escova ou pulverizado 
sobre a superfície a limpar, deixando atuar 
durante alguns minutos, passando seguidamente 
com bastante água limpa. Na preparação da 
solução devem utilizar-se recipientes de plástico. 
 
Armazenagem: 
 
Sem cuidados especiais, fora do alcance das 
crianças.  

 
Precauções: 
 
Recomenda-se a utilização de luvas de proteção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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