
 

  

PETROMATIC® 

Benefícios 

 Remove rápida e eficazmente 
qualquer tipo de gorduras e 
sujidade; 

 Elevada detergência com 
baixa produção de espuma, a 
fim de evitar o entupimento 
dos equipamentos; 

 Emulsionante e suspensor da 
sujidade; 

 Elimina manchas e gorduras, 
deixando as superfícies limpas 
e brilhantes; 

 Poderosa ação anticalcário. 
Eficaz em águas duras e 
brandas; 

 Económico. Por ser altamente 
concentrado permite elevadas 
diluições; 

 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 

Constituído por agentes emulsionantes e 
suspensores de sujidade combinados com 
modernos sequestrantes. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor amarelada; 
» Inodoro; 
» Forte poder desengordurante. 

 
Campo de Aplicação 

Especificamente desenvolvido para eliminar 
eficazmente fortes concentrações de gordura e 
sujidade. 

Formulado para ser utilizado em todo o tipo de 
equipamentos que consumam detergentes 
líquidos alcalinos. 

Ideal para limpeza e desengorduramento de 
máquinas, pavimentos e superfícies metálicas 
(com exceção de alumínio e ligas de metais leves) 
na Indústria Alimentar. 
 

Modo de Emprego 

Pode ser utilizado com máquinas autolavadoras 
ou de alta pressão.  

Permite diluições de 0,25-1% de água fria ou 
quente, de preferência. A diluição a utilizar 
depende naturalmente do método de limpeza, da 
dureza da água e do tipo de sujidade a remover.  

Após as operações de limpeza, enxaguar bem as 
superfícies que entrem em contacto com 
alimentos.  

Detergente multiusos alcalino 
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