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DESENGORDURANTE ALCALINO CONCENTRADO 
CELLDES EXTRA – DG303 
 

APRESENTAÇÃO 

O CELLDES EXTRA é um produto líquido de base aquosa de baixa viscosidade, acastanhado, de elevada concentração em 

matéria activa e odor característico. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLDES EXTRA é um desengordurante e detergente fortemente alcalino, que possui agentes penetrantes e dissolventes na 

sua formulação. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Forma  Líquido 

Cor   Acastanhado 

Aroma  Característico 

Densidade  1,040 – 1,070 

pH (20ºC)  > 12,6 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLDES EXTRA possui um forte poder desengordurante, sendo especialmente recomendado na remoção de qualquer tipo de 

sujidade: gorduras, negros de fumo, nas cozinhas, em particular nos extractores e limpeza de oleosidades em diversas 

máquinas. 

O CELLDES EXTRA é altamente eficaz na limpeza e desengorduramento de contentores de resíduos sólidos urbanos. 

 

MODO DE EMPREGO 

O CELLDES EXTRA deverá ser aplicado puro ou diluído, de 2 até 10 partes de água para 1 de produto, tendo sempre em 

consideração a intensidade e o tipo de sujidade a remover. 

Pode ser aplicado por pulverização, imersão ou manualmente com o auxílio de uma escova macia ou uma esponja. 

 

PROPRIEDADES 

- Elevado poder desengordurante. 

- Miscível em água, em todas as proporções. 

- Elimina as sujidades, manchas de gordura, negros de fumo, sem riscar. 

- Produto de utilização unicamente industrial. 

- ATENÇÃO: não aplicar o produto em superfícies de alumínio. 

 

PRECAUÇÕES 

- Utilizar óculos e luvas no seu manuseamento. Evitar o contacto do cellDES EXTRA com a pele e os olhos. Lavar com água, 

abundantemente, em caso de contacto. 

- Provoca queimaduras. 

 

ARMAZENAGEM 

- Conservar na embalagem original, fechada, longe das fontes de calor e luz solar. 

- Estável nas condições normais. 

 


