
 

  

PETROFAST 

Benefícios 

 NÃO INFLAMÁVEL; 

 Não liberta cheiros 
desagradáveis; 

 Não deixa resíduos; 

 Aplicação rápida, dissolvendo 
rapidamente qualquer tipo de 
sujidade; 

 Elevada detergência, com 
produção de espuma 
controlada; 

 Desempenho superior, 
penetrando nas camadas de 
gordura, carvão e fuligem 
para uma limpeza em 
profundidade; 

 Poderosa ação anticalcário; 

 Eficaz em qualquer tipo de 
águas; 

 Altamente concentrado. 
Permite a sua utilização 
mesmo em concentrações 
muito baixas; 

 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. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

Detergente alcalino concentrado constituído por 
tensoativos de elevado poder molhante e 
espuma controlada, combinados com 
emulsionantes de matéria gorda e agentes 
sequestrantes. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Ligeiramente amarelado; 
» Baixa viscosidade; 
» Odor característico. 
 

Campo de Aplicação 

Dado o seu elevado poder de remoção de 
sujidade orgânica, é indicado na lavagem e 
desengorduramento de contentores e viaturas 
de recolha do lixo, paredes, bancadas, tanques e 
cisternas, porões, convés de navios, etc. 

Na lavagem de pavimentos, recomenda-se o uso 
de máquinas rotativas autoaaspiradoras. 

Recomendado para todo o tipo de Indústrias: 
Alimentar, Agropecuária, Conserveira, Estaleiros 
Navais, Garagens, Oficinas, Estações de Serviço, 
entre outras. 
 

Modo de Emprego 

Aplicar com pulverizador ou máquina de lavar com 
água quente ou vapor.  
A título orientativo recomendam-se as seguintes 
diluições: 
» Pulverização: 2-3%; 
» Máquinas de lavar a quente ou vapor: 0,3-0,8%; 
» Máquinas rotativas autolavadoras (utilizar disco 

negro ou castanho): 2-3%. 

Deixar atuar alguns minutos e enxaguar com água 
em abundância. 

As superfícies em contacto com alimentos devem 
ser enxaguadas com água potável. 

As concentrações a utilizar dependem do método 
de limpeza e do grau de sujidade a remover. 
Não utilizar em superfícies de alumínio ou zinco. 

Desengordurante enérgico para resíduos orgânicos 
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