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FICHA TÉCNICA 
 

AMBI CLORIGEL 
________________________________________________________________________  
  

  

COMPOSIÇÃO 
GEL MULTIFUNÇÃO COM CLORO ACTIVO 
Solução aquosa de de cloro activo tensioactivos aniónicos,não 
iónicos, estabilizantes, perfumes e corantes. 

APLICAÇÕES 
Para a aplicação direta, em lavagem, branqueamento ou 
desinfeção de qualquer superfície, por exemplo, em casas de 
banho, cozinhas, etc. 

PROPRIEDADES 

- Acumula a ação detergente, desinfetante e branqueante 
- Gel desenvolvido para permitir uma excelente aderência em 
superfícies verticais e prolongar o tempo de contato nas superfícies 
a tratar.  
- Prático e eficaz no desengorduramento e remoção de sujidades, 
elevado poder detergente. 
- Espuma abundante, mas de fácil enxaguamento. 
- Proporciona um aroma agradável e fresco. 

MODO DE EMPREGO 

Aplicar o produto puro diretamente sobre a superfície a tratar, 
prolongar o tempo de contato de acordo com o efeito desejado e o 
estado da superfície a tratar. Enxaguar com pano húmido ou água 
abundante. 

  
  

CARACTERÍSTICAS 

Código    Descrição análise Valor    Mínimo   Máximo Unidades 

.008 
Aroma (de acordo com ASTM D 

1296-93) 
Perfumado     

.012 Cloro activo   1% C12 
ativo   

.002 
Cor do produto a 100 % 

(Norma Interna) 
Azul Claro    

.022 

Determinação do pH pelo 

método indicador (Norma 

Interna) 

 13 14 

 

.006 

Viscosidade Brookfield (de 

acordo com NF t 30-029-1980) 

S=01  vel=100 RPM 

100 +/- 20   
 

  
  

EMBALAGEM Plástica de 5L    

  
  
HIGIENE E SEGURANÇA Xi (Irritante) 

Atenção! Não utilizar junto com outros produtos, podem libertar-se gases 
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perigosos (cloro). 
Irritante para os olhos e pele. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com 
água e consultar um médico. 
Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a 
embalagem ou o rótulo. 


