
 

 

 

eco glass detergente 

Super Limpa vidros e paredes (bolores e calcários) 

// Descrição:  

ECO GLASS é um concentrado biodegradável, altamente concentrado, 

muito eficaz, sem cheiro e com PH neutro. Tem como características 

principais uma elevada capacidade de limpeza permitindo obter um 

acabamento final excelente. Este produto tem como principais 

constituintes tensioativos aniónicos e não iónicos. Eco Glass garante 

uma eficácia surpreendente apenas com 25ml por cada 1L de água, 

garantindo que apenas gasta 0,17€/ L. O Eco Glass garante uma 

limpeza profunda em qualquer tipo de superfícies, sem restrições, na 

limpeza de bolores, calcário, gordura, etc. 

// Propriedades:  

Não contém fosfatos. Pode diluir-se em água, mesmo muito dura, 

inclusive salgada. Não é inflamável, faz muita espuma e é altamente 

concentrado. Atua rapidamente penetrando através das camadas de 

sujidade, rompendo a ligação eletrostática, para uma mais fácil 

remoção de sujidade das viaturas. Não deixa resíduos ou manchas nas 

pinturas, após o enxaguamento e secagem. Biodegradabilidade: Os 

tensioativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios 

de biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) 

Nº 648/2004 (segundo ensaios da série OECD 301): Facilmente 

Biodegradável (>60%). 

// Composição:  

Contém entre outros ingredientes: Tensioativos Aniónicos: Igual ou 

superior a 15%, mas inferior a 30%. Tensioativos Não Iónicos: Inferior 

a 5%. Conservantes: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE. 

// Campo de Aplicação:  

Pode ser aplicado em vidros, espelhos, acrílicos, paredes pintadas 

(tintas laváveis), borrachas, silicones, loiças sanitárias, entre outros. 

// Modo de Emprego:  

O Eco Glass deve ser diluído em água: 25 ml p uro em 1L de água. Para 

uma limpeza mais profunda e fácil aconselhamos a utilizar um 

pulverizador de espuma, como por exemplo o nosso pulverizador 

Foam pro 1. 

// Armazenagem:  

Sem cuidados especiais, evitando um longo tempo de permanência em 

stock. Manter fora do alcance das crianças. 
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Características Técnicas 

 

Aspeto Líquido viscoso 

Cor Verde 

Aroma Característico. Não 
contém perfume. 

Características Físico-Químicas 

PH (1%) 7.0 

Viscosidade 1000 

              Solubilidade  Total na água 

 


