
CHORTLE EXTRA 
Poderoso desengordurante sem cheiro  

 

CHORTLE EXTRA é um desengordurante de elevada 
performance, cuja formulação avançada e altamente 
concentrada alia uma poderosa acção de limpeza com os 
mais elevados níveis de segurança na utilização:  

• PODEROSO - CHORTLE EXTRA é um poderoso 
desengordurante ideal na remoção de todo  
o tipo de sujidades, tais como óleos, gorduras, ceras, 
mosquitos nas viaturas, sangue de animais, etc., 
sendo compatível com todo o tipo de superfícies 
laváveis;  

• VERSÁTIL - CHORTLE EXTRA é altamente 
versátil, podendo ser utilizado nas mais diversas 
áreas, nomeadamente nas oficinas, na indústria e na 
indústria alimentar, para os mais diversos fins — 
lavar pavimentos, azulejos, jantes, carroçarias, 
alumínios, inoxes. etc.  

• SEGURO - CHORTLE EXTRA é um produto não 
cáustico, isento de solventes, não inflamável e sem 
cheiro, podendo ser utilizado com toda a segurança e 
máxima eficácia, em todas as 1ocalizaçes, inclusive 
em zonas de preparação de alimentos;  

• PRÁTICO - CIIORTLE EXTRA pode ser 
utilizado puro ou diluído, com água quente ou fria, 
manualmente com esfregão ou através de 
pulverizador ou máquina de pressão;  

• ECONÓMICO - CHORTLE EXTRA mantém-se 
activo em diluições até 1% com águas de qualquer 
tipo.  

                        INFORMAÇÃO  TÉCNICA : 

• Descrição: Líquido cor-de-rosa, translúcido e inodoro;  
• Composição: Poderosa mistura de agentes de 

superfície aniônicos e não iônicos, fosfatos e aminas 
orgânicas;  

• Características: pH: Puro - 12,5 a 25º C     
Densidade: 1,080 a 25º C  

• Biodegradabilidade: Pode ser descarregado 
livremente nos esgotos, pois é biodegradável, havendo 
apenas que respeitar as imposições locais sobre 
descargas para o meio ambiente relativamente aos 
produtos lavados/removidos.  

• Armazenamento: Armazenar nas embalagens originais 
e proteger de temperaturas extremas. 

                
                     INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  

— Aplicar o produto puro ou diluído, em função da 
sujidade a limpar, directamente ou através de qualquer 
sistema de aplicação (pulverizador ou máquina de 
pressão);  
— Deixar actuar durante alguns minutos e remover 
com água abundante (alta ou baixa pressão); serão 
obtidos melhores resultados com água quente;  
— As diluições a fazer serão sempre em função da 
sujidade a limpar, mas considerar:  
— Limpezas gerais: 1:60 — Limpeza de óleos 
queimados: 1:10  
— Limpezas difíceis: 1:40 — Máquina de pressão: 
1:20 a 1:100  
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