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Composição: 
 
CL – LIS é um produto de limpeza e higienização 
fortemente alcalino e isento de formadores de 
espuma. 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido 
Cor: Amarelado 
Aroma: Característico 
pH: 13,0 – 14,0   
% Matéria Ativa: 26,8 – 28,8 
 

 

Propriedades: 
 
CL - LIS limpa e higieniza numa só operação. A 
sua ação de limpeza baseia-se em cloro ativo. 
Tem elevado poder penetrante e dispersante 
devido à ação dos componentes alcalinos em 
combinação com as propriedades oxidantes do 
cloro ativo. Pode misturar-se com qualquer tipo de 
água. Não é combustível nem inflamável. A sua 
composição é inócua e perfeitamente estabilizada 
não atacando os materiais, desde que usado de 
acordo com as instruções.  
 
Campo de Aplicação: 
 
CL – LIS é especificamente indicado para limpeza 
e higienização de tanques de enxaguamento e do 
interior das máquinas automáticas de lavagem de 
garrafas. Pode ser aplicado tanto em ferro normal 
como em aço inoxidável, desde que não exceda 
uma concentração de 0,5 % e temperaturas de 45 
o C, podendo os materiais de plástico serem 
tratados com uma concentração maior, mas 
mantendo a temperatura. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de Emprego: 
 
- Higienização e limpeza de tanques vazios nos 
intervalos de manutenção: 

0,5 % durante 15 a 30 minutos. 
- Higienização profilática da zona de 
enxaguamento morno: 

200 a 300 ml por m3 de água cada 2 a 5 
horas em aplicação descontínua. 

20 a 50 ml por m3 quando doseado 
mecanicamente. 
 
Para excluir qualquer risco de contaminação 
através da água de enxaguamento, basta ter um 
teor de cloro ativo de 3 a 10 ppm. 
 
Para evitar o crescimento de algas em 
pasteurizadores de túnel, aconselha-se o 
doseamento de CL – Lis de 10 a 20 ml por m3 de 
água. (1 a 2 ppm cloro ativo) 
 
Precauções: 
 
Dado que se trata de um produto com alto poder 
de limpeza e alcalina, recomenda-se o uso de 
luvas de proteção. Em caso de contacto com a 
pele deve-se lavar imediata e abundantemente 
com água. 
 
 
 
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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