
 

  

CHEM-FRESH 

Benefícios 

 Promove optimização do 
processo através de tripla 
função: limpa, desinfeta e 
desodoriza numa só 
operação; 

 Emulsionante e 
desengordurante de ceras, 
óleos, gorduras minerais, 
sintéticas e vegetais; 

 Dissolve e mantém a sujidade 
em suspensão nas águas de 
lavagem;   

 Não ataca superfícies 
metálicas, pinturas, borrachas 
e plásticos; 

 Miscível com água em todas 
as proporções. Indiferente à 
sua dureza;  

 Substitui com segurança os 
solventes tradicionais, tóxicos 
e inflamáveis; 

 Contém tensoativos que 
cumprem com o critério de 
biodegradabilidade segundo 
o Regulamento CE Nº 
648/2004, relativo aos 
detergentes. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
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Descrição 

Detergente alcalino suavemente perfumado, 
constituído por tensoativos, agentes dispersantes 
e um biocida de largo espectro. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Amarelado; 
» Baixa viscosidade; 
» Odor a citrinos. 
 

Campo de Aplicação 

CHEM-FRESH é indicado na lavagem e 
desengorduramento de bancadas, tanques, 
tubagens, paredes, convés e porões de navios. 
 
CHEM-FRESH é também recomendado na limpeza 
e desodorização de contentores para RSU 
(Resíduos Sólidos Urbanos), incluindo ecopontos e 
moloks. 
 

Outras informações relevantes  
Este produto está notificado na Direção Geral de 
Saúde (DGS), segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, para os tipos de produto (TP):  
» TP2 – Desinfetantes e algicidas não destinados a 
aplicação direta em seres humanos.  

 
 

Modo de Emprego 

Utilizar puro ou diluído a 5%, conforme o grau e 
tipo de contaminação e sujidade a remover.   

Uma vez que a sua eficiência aumenta com o 
tempo de atuação. Aplicar a mistura nas 
superfícies durante alguns minutos através de 
pulverização ou manualmente com ajuda de um 
pano ou esfregona e deixar atuar. Finalmente, 
remover as águas de lavagem com máquina de 
alta pressão, esfregona ou aspirador de líquidos. 
 

Informação Microbiológica 

Possui actividade bactericida (tempo de 
contacto 5 minutos) e actividade fungicida 
(tempo de contacto de 15 minutos) em 
condições sujas. 

 

 

 

 

Detergente desinfetante bactericida e fungicida 
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