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Composição: 
 

L.G.Q. - LIS é um dissolvente altamente 
concentrado, constituído por agentes 
tensioativos, hidróxidos, solventes especiais e 
emulsionantes. 
 

 

Características: 
 

Aspeto: Líquido 
Cor: Incolor / acastanhado 
Aroma: Inodoro 
pH (solução a 10 %): 13,0 – 14,0 
% Matéria Ativa: 38,0 – 42,0 
 

 

Propriedades: 
 

L.G.Q. - LIS não é inflamável. Pode diluir-se em 
águas muito duras, inclusive água salgada. É 
biodegradável. Forma espuma densa e duradoira 
conferindo-lhe elevada capacidade saponificante 
permitindo aplicações em superfícies verticais, 
através de máquinas de projeção de espuma. 
 

Campo de aplicação: 
 

L.G.Q. - LIS aplica-se em múltiplas funções onde 
se exija um forte poder desengordurante. Limpa 
com grande eficácia peças de motor, motores, 
filtros de exaustores de cozinhas, condutas, 
chaminés, carrinhos e varetas de fumeiro, 
queimados de fornos e tabuleiros, câmaras de 
refrigeração, viaturas isotérmicas, carrocerias, e 
ainda na indústria alimentar nomeadamente na de 
bebidas, para limpeza de cubas com tártaro, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
Modo de emprego: 
 

L.G.Q. - LIS pode ser aplicado por pulverização, 
trapo ou imersão. Pode ser diluído em água de 1/5 
a 1/200, consoante o tipo de limpeza a efetuar. 
Para terminar a operação, aplique um jato de 
água ou passe com um pano limpo, a fim de 
remover os restos de sujidade. 
 

Armazenagem: 
 

O produto armazenado, pode alterar um pouco a 
sua cor, passando a tom castanho, consoante o 
tempo de armazenagem, sem, contudo, alterar as 
suas características e o seu normal 
funcionamento. 
 

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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