
 

 

 

Dx inox 
desincrustantes, detergentes, 

desinfetantes 

Desincrustante de Calcário para Equipamentos 

Industriais  

// Descrição:  

DX INOX é um detergente germicida constituído por uma mistura 

química de alto poder desengordurante com agentes dispersantes, 

desincrustantes e bactericidas, com espuma controlada.  

// Propriedades:  

DX INOX tem elevado poder penetrante e dispersante. Pode misturar-

se com qualquer tipo de água. Tem forte ação bacteriostática e 

bactericida contra micro-organismos. Não é combustível nem 

inflamável.  

Recomendamos para prevenção da propagação dos mais variados 

vírus, nomeadamente SARS_COV2 (Covid-19). 

 

// Campo de Aplicação:  

DX INOX remove facilmente incrustações calcárias em circuitos 

fechados, nomeadamente caldeiras, máquinas de café, máquinas de 

lavar loiça, radiadores de automóveis, etc.  

// Modo de Emprego:  

DX INOX pode aplicar-se puro ou diluído, na proporção de 1 até 10 

partes de água. Deve deixar-se atuar a solução, durante uma lavagem 

com a máquina vazia, passando depois com várias lavagens apenas 

com água limpa para eliminar os resíduos de produto.  

// Precauções:  

Dado que se trata de um produto com alto poder de limpeza e com base 

ácido, recomenda-se o uso de luvas de proteção. Em caso de contacto 

com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água.  

// Armazenagem:  

Manter na embalagem de origem. Manter fora do alcance das crianças. 
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Aspeto Líquido 

Cor Rosa 

Aroma Eucalipto 

pH (solução a 
10%) 

0,2 – 2,2 

Matéria 
Ativa (%) 

19,0 – 22,0 

 

Notas Importantes: 
 
Este produto está devidamente notificado 
na Direção Geral da Saúde (DGS) para 
produtos TP2 de acordo com o Decreto Lei 
nº. 121/2002, Regulamento dos produtos 
biocidas. 
Notificado igualmente na DGAV para 
produtos TP4 (Regulamento nº. 528/2012) 
 
TP2 – Desinfetantes utilizados nos 
domínios privado e da saúde publica e 
outros produtos biocidas. 
Produtos utilizados na desinfeção do ar, de 
superfícies, materiais, equipamentos e 
mobiliário, que não entrem em contacto 
direto com géneros alimentícios ou 
alimentos para animais, tanto em locais 
privados como públicos ou industriais, 
incluindo hospitais, bem como produtos 
utilizados como algicidas. 
 
TP4 – Desinfetantes das superfícies em 
contato com géneros alimentícios e 
alimentos para animais. 
Produtos utilizados na desinfeção de 
equipamentos, recipientes, utensílios de 
consumo, superfícies ou condutas 
associadas à produção, ao transporte, à 
armazenagem ou ao consumo de géneros 
alimentícios, alimentos para animais ou 
bebidas (incluindo água potável) 
destinado aos seres humanos e aos 
animais. 


