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FICHA DE INFORMAÇÃO 
GREENDET PRO – CITRIC ACID 

 

  
 

 
PRODUTO 

 CITRIC ACID –  
ÁCIDO CÍTRICO 

 
LINHA PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  O Ácido Cítrico é um produto de grau alimentar e ecológico. Dadas as suas 
propriedades o ácido cítrico é indicado na limpeza de pisos de tijoleira, limpeza de 
juntas, casas de banho, limpeza de máquinas de lavar, máquinas de café. Remove 
eficazmente incrustações calcárias e limpa superfícies metálicas. 
 
 

COMPOSIÇÃO  Ácido cítrico – grau alimentar. 
 

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Limpeza de casas de banho – dissolver 50g de ácido cítrico num litro de água. 
Limpeza de juntas, tijoleiras – dissolver 150g de ácido cítrico num litro de água. 
Limpeza de máquinas de lavar e café – dissolver 150g de ácido cítrico num litro de 
água. 
 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO  Limpeza de casas de banho – Na limpeza da casa de banho: adicionar 50g de 
ácido cítrico em 1 litro de água – usar a solução para limpar as loiças sanitárias, 
azulejos, etc. Enxaguar com água após limpeza. 
 
Limpeza de juntas, tijoleiras - adicionar 150g de ácido cítrico em 1 litro de água – 
usar a solução para limpar as juntas, chão de tijoleira, etc. Aplicar a solução com 
recurso a uma esfregona ou pano. Enxaguar com água após limpeza. 
 
 
Limpeza de máquinas de lavar e café – dissolver 150g de ácido cítrico num litro de 
água. Não colocar loiça dentro da sua máquina. Colocar cerca de 100 ml de 
solução por cada limpeza da máquina, no recipiente destinado ao detergente da 
sua máquina. Colocar a máquina num ciclo de lavagem normal. Após o final do 
ciclo de lavagem a sua máquina estará impecavelmente limpa e pronta para as 
lavagens seguintes 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
QUÍMICAS 

 Aspeto e cor: Sólido cristalino de cor Branca. 
Perfume: Característico 
pH sol. A 5% (a 20 ºC): 1,85 +/- 1  
Viscosidade: N.A. 
 

APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 

 

 Embalagens de 1 e 25 kg. 
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