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Composição: 
 
URILESS - LIS é um produto ecológico e de 
tecnologia inovadora concebido à base de 
solventes apolares especiais, óleos essenciais 
desodorizantes, conservantes e emulsionantes. 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido 
Cor: Azul  
Aroma: “Tuti-fruti” 

Densidade: 0,770Kg/dm3  50 gr   
Índice de Refração: 1,421 - 1,431   
 

 
 

Propriedades: 
 
URILESS - LIS é altamente eficaz na eliminação 
dos maus odores, servindo de sifão em todos os 
locais geradores dos mesmos. Não é corrosivo, 
nem danifica os locais de aplicação. É bastante 
económico, dado que se mantém durante 
bastante tempo ativo, como um selante, não se 
misturando com as águas residuais ou a urina, 
deixando-as passar, mesmo quando estas entram 
por cima, sem alterar a sua grande eficácia.  
Tem um aroma agradável que cobre os maus 
odores. 
 
Campo de aplicação: 
 
URILESS - LIS é particularmente recomendado 
para utilização nos urinóis que não utilizam água 
e ainda como selante, formando um sifão líquido, 
na generalidade das fossas particulares ou 
municipais. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de emprego: 
 
Recomenda-se a utilização de 300 ml de 
URILESS - LIS diretamente em cada um dos 
urinóis que não utilizam água, devendo ser 
novamente colocada a mesma quantidade, logo 
que se verifique a sua necessidade, dependendo 
da quantidade de utilizadores. 
 
Para utilização como selante das fossas, 
recomenda-se a utilização diretamente sobre as 
águas residuais, de 2 a 3 litros de produto, 
consoante a sua dimensão, por forma a que se 
obtenha uma camada selante em toda a sua 
extensão, transformando desta forma a fossa num 
enorme sifão. 
  
Armazenagem: 
 
URILESS - LIS deve ser armazenado nas 
embalagens originais, em locais frescos, afastado 
das fontes de ignição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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