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Composição: 

 

Auto CW - Lis é um produto de tecnologia 

inovadora para destruição de detritos e dejetos 

composto por agentes de ação química 

desintegradora, emulsionantes e desodorizantes.  
 

 

Características: 
 

Aspeto: Líquido 

Cor: Azul 

Aroma: “Tuti-fruti” 

Densidade: 1.055 Kg/dm3 + 50 Gr 

Índice de Refração: 1,342 – 1,352 
 

 

 

 

Propriedades: 
 

Auto CW - Lis é altamente eficaz na destruição de 

detritos e dejetos dos WC existentes nos 

autocarros modernos. Não é corrosivo, nem 

inflamável. É bastante económico, dado que se 

pode diluir em água, sem alterar a sua grande 

eficácia. Liquefaz totalmente todos os dejetos. 

Tem um aroma agradável que cobre os maus 

odores. 
 

Campo de aplicação: 

Auto CW - Lis é particularmente recomendado 

para utilização nos WC portáteis dos autocarros 

de luxo e das autocaravanas. 
 

 

 

 
Modo de emprego: 

 

Recomenda-se a utilização de Auto CW - Lis 

diretamente no recipiente de receção dos dejetos, 

no autoclismo de descarga ou no reservatório da 

água para o WC. Pode ser aplicado puro ou 

diluído de acordo com as instruções do fabricante 

do respetivo WC. 

 

Precauções: 

 

Dada a sua elevada concentração, recomenda-se 

o uso de luvas de proteção para o seu 

manuseamento. 

 

Armazenagem: 

 

Auto CW - Lis deve ser armazenado em locais 

frescos, para evitar a formação de gases. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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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