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FICHA TÉCNICA 

  

Remoclean – Desincrustante de Máquinas de Loiça 

 
 

Descrição 

 

Líquido super concentrado para remoção de calcário depositado nas máquinas de lavar loiça, em sistemas de 

doseamento automático e em máquinas de café. Apto para o uso em restauração e hotelaria. 

 

- Solúvel em água; 

- Não ataca os metais; 

- Atua como desincrustante e desoxidante; 

- Excelente penetração nas sujidades. 

 

Composição e características 

 

Produto à base de agentes ácidos, tensioativos não iónicos, sequestrantes e dispersantes; 

Cor: Incolor; 

Odor: Característico; 

Densidade (20 ºC): 1,28 – 1,32 g/cm3; 

pH a 1% (20 ºC): 1 – 2 

 

Aplicação 

 

A dosagem depende do tipo de aplicação e da incrustação calcária de máquina. 

 

Máquinas de lavar loiça: 30 a 120 gramas por litro de água; 

Sistemas de doseamento automático: 70 a 120 gramas por litro de água; 

Máquina de café: 2 a 5 gramas por litro de água. 

 

Procedimento em máquinas de lavar loiça: 

- Esvaziar a máquina e retirar todos os resíduos sólidos; 

- Desligar os doseadores de detergentes; 

- Encher a máquina com água e juntar o Remoclean segundo as doses recomendadas e o estado de incrustação; 

- Efetuar vários ciclos de lavagem deixando circular o líquido cerca de 15 a 20 minutos com o aquecimento desligado. 

- Esvaziar novamente a água da máquina. É aconselhável efetuar no mínimo dois outros ciclos de lavagem antes de 

começar a lavar loiça. 

 

Procedimento em máquinas de café: 

- Substituir o filtro de café pelo filtro cego; 

- Aplicar a dosagem adequada de Remoclean sobre o filtro cego; 

- Ligar a máquina. 

 
Apresentação 

 

Embalagem de 6,5 Kg. 
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Armazenagem 

 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 

 

Outras informações 

 

Consultar a ficha de segurança. 


