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Composição: 

 

NAPEL – T. D. é um desengordurante altamente 

concentrado, constituído por agentes tensioativos, 

álcoois gordos, sequestrantes e emulsionantes.  
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido, transparente 

Cor: Castanho 

Aroma: Característico 

pH (solução a 10%): 12,5 - 14,0 

% Matéria Ativa: 16,5 – 18,5 

 

 

Propriedades: 

 

NAPEL – T.D. não é inflamável. Não afeta a 

superfície tratada. Pode diluir-se em águas muito 

duras, inclusive água salgada. É totalmente 

biodegradável, cumprindo as atuais normas da 

CEE no que se refere à proteção ambiental. Pode 

utilizar-se a quente ou a frio nas zonas de 

manipulação de alimentos. 

 

Campo de aplicação: 

 

NAPEL – T.D. pode ser aplicado em qualquer tipo 

de superfícies pintadas ou em pisos e soalhos de 

vinil, betão, borracha, mosaico, ar condicionados e 

mármore para limpeza e desengorduramento de 

todo o tipo de sujidade.  

Tem aplicação em hotéis, restaurantes, escritórios 

e oficinas, escolas, lares de 3ª idade, jardins de 

infância, hospitais, clínicas, em todos os locais 

onde a exigência da limpeza seja bastante 

elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modo de emprego: 

 

NAPEL – T.D. pode ser aplicado por pulverização, 

esfregona, trapo ou imersão. Pode diluir-se em 

água nas proporções que variam de 1 / 10 até 1 

/200, consoante o tipo e o grau de sujidade a 

remover. Para finalizar a operação, deve proceder-

se ao enxaguamento com um jato de água ou com 

o auxílio de um pano limpo e embebido em água 

limpa a fim de remover os restos da sujidade. 

 

Precauções: 

 

Dado que se trata de um produto altamente 

desengordurante e alcalino, recomenda-se o uso 

de luvas de proteção, aquando do seu 

manuseamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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