FICHA TÉCNICA

Mclean 10

DESENGORDURANTE CONCENTRADO INDUSTRIAL DE BASE AQUOSA
DESCRIÇÃO
O Mclean 10 é um produto desengordurante concentrado de base aquosa especialmente concebido para
eliminação de óleos, massas lubrificantes e gorduras, sendo a solução mais segura, eficaz e rápida para a
remoção de sujidades em superfícies pintadas, não pintadas, ferramentas, motores, máquinas, veículos,
paredes, pisos, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Verde
1,065 0,02
12,7 – 13,2
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplique o produto diluído correctamente com uma escova, pano ou por pulverização. Enxaguar
com água limpa a alta pressão.
A diluição depende do grau de sujidade e no uso de água quente ou fria:
- Sujidades fortes: puro a 1:5 em água.
- Sujidades ligeiras: 1:15 a 1:40 em água.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 11

DESENGORDURANTE CONCENTRADO INDUSTRIAL DE BASE AQUOSA
DESCRIÇÃO
O Mclean 11 é um produto desengordurante concentrado de base aquosa especialmente concebido para
eliminação de óleos, massas lubrificantes e gorduras com aplicação a alta-pressão, sendo a solução mais
segura, eficaz e rápida para a remoção de sujidades em superfícies pintadas tais como de carros, camiões
ou autocarros, por alta-pressão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Castanho claro
1,09 0,02
12,0 – 13,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplique o produto diluído correctamente sob pressão. Enxaguar com água a alta-pressão limpa.
Ajustar o equipamento de diluição dependendo do grau de sujidade e no uso de água quente ou
fria:
- Sujidades fortes: 1:100 em água quente.
- Sujidades ligeiras: 1:500 em água quente.
- Em água fria: 1:25

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 14

CONCENTRADO NEUTRO PARA ELIMINAÇÃO DE PELICULA DE TRÁFEGO
DESCRIÇÃO
O Mclean 14 é um produto industrial de pH considerado neutro quando diluído para aplicação. Sem soda
cáustica. Perfumado e altamente concentrado para a lavagem de veículos com ou sem aplicação a altapressão. Este produto tem uma excelente acção nas sujidades dos gases de escape, óleo e película de
tráfego em verniz e plásticos podendo ser utilizado na lavagem de mobiliário urbano e chão (aplicação em
máquina).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarelo claro
1,05 0,02
8,5 – 10,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Dependendo da dureza da água e da aplicação aplicar numa diluição de 1:15 a 1:300 em água.
Aplicar a solução e permitir que actue sobre a superfície durante alguns instantes (não deixar
secar). Lavar bem com água limpa.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 16

DETERGENTE PERFUMADO PARA ELIMINAÇÃO DA PELICULA DE ESTRADA
DESCRIÇÃO
O Mclean 16 é um super concentrado perfumado para aplicação em espuma. Este produto remove a
sujidade de tráfego de veículos pesados, tais como camiões, contentores, carrinhas de serviço ou rent-a-car
e outros tipos de transporte com um "cobertor espuma". Não é necessário escovar ou friccionar.
Pode ser aplicado em sistemas de alta pressão, máquinas de escova / rolos e sistemas de espuma.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarelo
1,10 0,02
12,0 – 13,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Ajustar o equipamento de forma a produzir uma óptima espuma e uma solução final de 1:30 até 1:300 em
água. Aplicar a solução sobre a superfície e deixe o “cobertor de espuma" actuar por vários minutos (não
deixe o produto secar). Em seguida, lavar bem a superfície com água limpa em abundância com altapressão.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 20

ELIMINAÇÃO DE CERA E CO-POLIMEROS DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean 20 é um forte produto concentrado que é desenvolvido especialmente para remover de forma
fácil, rápida e segura o látex, co-polímeros de cera de veículos, máquinas agrícolas, pavimentos, etc.
O Mclean 20 é seguro para ser usado em metais, borracha e lacados. Este produto não contém
componentes tóxicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarelo
1,085 0,02
12,0 – 13,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
O Mclean 20 deve ser aplicado puro ou até 5% diluído em água por pulverização nos equipamentos.
Deixar o produto agir cerca de 2 até 5 minutos, dependendo do grau de poluição. Enxagúe abundantemente
com alta pressão e água limpa. Não permita que seque.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Provoca queimaduras
Usar roupa adequada, olhos / face protecção e luvas.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 23

DESENGORDURANTE INDUSTRIAL DE BASE SOLVENTE
DESCRIÇÃO
O Mclean 23 é um produto industrial em base solvente mas que não contém nenhum hidrocarboneto de
halogéneo, destinado à remoção de parafina, cera de graxa e óleo de veículos.
Não é adequado para a remoção de cera polimérica.
O Mclean 23 contém um aditivo especial para optimizar suas propriedades desengordurantes e de limpeza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Rosa
0,785 0,02
N.A.
> 90%

MODO DE EMPREGO
O Mclean 23 pode ser usado exclusivamente:
- Por meio de vapor ou pulverização em sistemas de baixa pressão
- Por meio de pincéis.
Aplicar o produto puro, lhe permitem agir sobre brevemente (não deixar secar). Lavar bem com água limpa
e de preferência quente.

PRECAUÇÕES
Nocivo, pode causar danos nos pulmões se respirado.
• A exposição repetida pode causar secura da pele ou fissuras.
• Não respirar o gás.
• Evitar o contacto com a pele.
• Em caso de ingestão, não provocar vómitos: consulte imediatamente um médico e mostrar a
embalagem ou o rótulo.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 24

ESPUMA ACTIVA PARA PRÉ-LAVAGEM EXTERIOR DE VIATURAS
DESCRIÇÃO
Mclean 24 é um produto, que pode ser usado em todos os tipos de sistemas de espuma. Com este produto a
sujidade de tráfego pode ser removido sem qualquer uso de escova.
O Mclean 24 foi desenvolvido para dissolver humidade de carbono, gases de escape e outros tipos de
sujidade do tráfego em todos os veículos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarelo
1,06 0,02
12,0 – 13,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Conforme a dureza a água; diluir de 1 a 10%, para obter uma óptima forma de espuma, ajustar o
equipamento para o efeito. Aplicar a solução e deixar actuar por alguns momentos (sem nunca deixar
secar). Em seguida, lavar bem o produto da superfície com a abundância de água limpa por meio de alta
pressão.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 30

DESENGORDURANTE INDUSTRIAL ALCALINO
DESCRIÇÃO
O Mclean 30 foi especialmente desenvolvido para eliminar, sujidade causada por gases de exaustão, óleo,
gorduras e pode ser diluído em todo tipo de águas e usado no desengorduramento industrial e lavagem de
veículos. Pode ser utilizado em todas as superfícies resistentes a produtos alcalinos, como máquinas,
acessórios, paredes e pisos. É aplicável a superfícies pintadas e não pintadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
1,06 0,02
13,0 – 14,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Sistemas de baixa pressão (pulverização): Encha o tanque com água e produto para obter uma
diluição máx. de 1:20.
Sistemas de alta pressão e máquinas de escova: dependendo do grau de sujidade, ajuste o
equipamento para obter uma diluição máxima de 1:250.
Ambos os métodos: Aplique a diluição, e deixe actuar sobre a superfície brevemente, (não permita
que seque). Lavar bem com água limpa sob alta pressão.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 31

LAVAGEM EXTERIOR DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean 31 é um produto alcalino bastante espumante e altamente concentrado para a lavagem de
veículos pesados. Este produto tem uma excelente acção para soltar insectos e remove eficazmente as
sujidades dos gases de escape, óleo e película de tráfego. Muito eficaz em superfícies de plástico, lona,
verniz, PVC, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Castanho avermelhado
1,11 0,02
13,0 – 14,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Conforme a dureza a água; diluir de 0,5 a 5%, para obter uma óptima forma de espuma, ajustar o
equipamento para o efeito. Aplicar a espuma e deixar agir por alguns momentos. Em seguida, lavar bem o
produto da superfície com abundância de água limpa por meio de alta pressão.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 35

DESENGORDURANTE INDUSTRIAL ALCALINO
DESCRIÇÃO
O Mclean 35 foi especialmente desenvolvido para eliminar, sujidade causada por gases de exaustão, óleo e
gorduras. Usado no desengorduramento industrial e lavagem de veículos. Pode ainda utilizar-se em todas
as superfícies resistentes a alcalinos, como máquinas, acessórios, paredes e pisos. É aplicável a superfícies
pintadas e não pintadas com excepção de metais leves (alumínio, zinco, etc.).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
1,08 0,02
13,0 – 14,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Equipamentos de baixa pressão: Encha o tanque com água e produto para obter uma diluição de
máx. 5%.
Equipamentos de alta pressão, escova de máquinas e limpadores a vapor: dependendo da sujidade,
ajustar o equipamento para uma diluição de 0,5 - 5%.
Ambos os métodos: Aplique a diluição, deixe actuar brevemente (não permita que seque). Lavar
bem com água limpa em alta pressão.
Recomendação: Quando usado pela primeira vez, faça um teste num lugar menos visível.

PRECAUÇÕES
Provoca queimaduras.
Irritante ao sistema respiratório.
Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar de imediato e abundantemente com água.
Usar roupa adequada, luvas e máscara de protecção para os olhos / face.
Em caso de acidente ou se sentir indisposto, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o rótulo.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 51

LAVAGEM EXTERIOR DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
Ácido forte para remoção de incrustações minerais tais como: depósitos de ferrugem calcário, cimento,
gesso, barro, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Castanho avermelhado
1,11 0,02
13,0 – 14,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Dependendo das incrustações, deve ser diluído de 2% a 15%. Adicionar o produto na água, em vez da água
ao produto para evitar salpicos. Utilizar água fria. Aplicar o produto, deixá-lo a actuar sobre a superfície e
enxaguar com abundantemente.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 52

ÁCIDO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJIDADES MINERAIS
DESCRIÇÃO
Ácido para a eliminação de restos de cimento, gesso ou qualquer outra sujidade mineral.
Detergente sintético e mistura de ácidos inorgânicos (ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido sulfúrico). Não
contêm ácido clorídrico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
1,05 0,02
< 1,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Dependendo das incrustações, o Mclean 52 deve ser diluído de 2% a 10%. Adicionar o produto na água,
em vez da água ao produto para evitar salpicos de ácido. Utilizar água fria. Aplicar o produto, deixá-lo a
agir sobre a superfície e enxaguar com muita água. Conservar a uma temperatura acima de 5 ° C.

PRECAUÇÕES
Conservar na embalagem fechada e em local bem ventilado.
Provoca queimaduras graves.
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico. Retire imediatamente toda a roupa contaminada.
Não respirar os vapores.
Usar roupa adequada.
Não misturar com outros produtos.
Mantenha afastado do gelo / frio
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 55

ÁCIDO PARA LIMPEZA DE CARROÇARIAS
DESCRIÇÃO
Ácido para a eliminação de sujidades acumuladas em carroçarias de comboios e outros veículos com
paneis inox ou alumínio onde se exija uma desincrustação eficaz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
1,14 0,02
< 1,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Dependendo das incrustações, o Mclean 55 deve ser diluído de 2% a 50%. Adicionar o produto na água,
em vez da água ao produto para evitar salpicos de ácido. Aplicar o produto, deixá-lo a agir sobre a
superfície e enxaguar com muita água.

PRECAUÇÕES
Conservar na embalagem fechada e em local bem ventilado.
Provoca queimaduras graves.
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico. Retire imediatamente toda a roupa contaminada.
Não respirar os vapores.
Usar roupa adequada.
Não misturar com outros produtos.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 56

LIMPEZA E POLIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO
DESCRIÇÃO
O Mclean 56 é um composto forte de ácido, com propriedades de desengorduramento numa base de
fluoreto de hidrogénio. É utilizado para a limpeza e polimento de superfícies em aço inoxidável e alumínio.
Mclean 56 elimina o “encardido” da sujidade de tráfego e da humidade atmosférica que provoca a alumina
(óxido de alumínio).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
1,07 0,02
1,0 – 2,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
O produto dependendo do nível de sujidade, deve ser diluído com água até 1:15. Aplicar por pulverização
ou com uma escova.
Quando usado em alumínio deixe actuar sobre a superfície no máximo 10 a 15 minutos. Se utilizado em
aço inoxidável 20 a 60 minutos. De seguida lavar com água fria (alta pressão).
Não utilizar sob a luz solar directa ou em altas temperaturas

PRECAUÇÕES
Muito tóxico por respiração, ingestão ou contacto com a pele.
Provoca queimaduras graves.
Irritante para os olhos e sistema respiratório.
Guardar na embalagem fechada e em um local bem ventilado.
Em caso de acidente, mal-estar na aplicação ou contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente
com água e procure auxílio médico.
Usar roupa adequada, luvas e protecção para o rosto / olhos.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 58

ÁCIDO PARA LIMPEZA DAS BOXES DE LAVAGEM
DESCRIÇÃO
O Mclean 58 é um produto muito forte na limpeza de azulejos e fibras. Eficaz na remoção de sujidades,
algas e calcários nas boxes de lavagem e paredes de oficinas. Contém uma combinação equilibrada de
diferentes substâncias ácidas para a remoção de sujidades depositadas ao longo do tempo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Castanho claro
1,15 0,02
2,0 – 3,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
O Mclean 58 pode ser usado puro ou diluído até 1:6, dependendo do grau de sujidade. Aplique na
superfície e deixe agir até um máximo de 5 minutos. Lavar com bastante água e preferência sob alta
pressão. Cuidado ao utilizar puro sobre o vidro.

PRECAUÇÕES
Conservar na embalagem fechada e em local bem ventilado.
Provoca queimaduras graves.
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico. Retire imediatamente toda a roupa contaminada.
Não respirar os vapores.
Usar roupa adequada.
Não misturar com outros produtos.
Mantenha afastado do gelo / frio
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco ao abrigo da luz solar e do frio.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 83

DESENGORDURANTE INDUSTRIAL ALCALINO
DESCRIÇÃO
O Mclean 83 é um desengordurante de base aquosa para a limpeza e remoção de sujidade causada pelo
tráfego, gases de escape, óleo, diesel e gorduras. Foi especialmente desenvolvido para o uso em sistemas
de alta e baixa de pressão, máquinas de escovas e manualmente. Pode ser utilizado em todas as superfícies
que são resistentes a produtos alcalinos. Não contém hidróxido de sódio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Castanho
1,07 0,02
12,0 – 13,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Equipamentos de baixa pressão: Encha o tanque com água e produto para obter uma diluição de máx. 5%.
Equipamentos de alta pressão, máquinas de escovas e limpadores a vapor: dependendo da sujidade, ajustar
o equipamento para uma diluição de 0,5 – 5%.
Ambos os métodos: Aplique a diluição, deixe actuar brevemente (não permita que seque). Lavar bem com
água limpa em alta pressão.
Recomendação: Água quente aumenta os resultados.

PRECAUÇÕES
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico.
Após contacto com a pele, lavar de imediato e abundantemente com água.
Usar roupa adequada, luvas e protecção de olhos / face.
Em caso de acidente ou se sentir indisposto, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o rótulo.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 90+

LAVAGEM QUÍMICA DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean 90+ é um produto indicado para a lavagem de veículos sem esfregar. Este produto quando
utilizado numa correcta diluição elimina a película electrostática que envolve o veículo e solta a sujidade
do tráfego sem necessidade de recorrer a escovas.
Foi desenvolvido para uma eficaz limpeza de mosquitos, dejectos, humidade de carbono, gases de escape,
e outros tipos de sujidade do tráfego em todos os veículos (ligeiros e pesados). Deixa a superfície sem
manchas, limpa e brilhante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Azul escuro
1,09 0,02
12,5– 14,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Conforme a dureza da água; diluir de 1% a 30%. Aplicar a solução e deixar agir por alguns momentos. Em
seguida, lavar bem o produto da superfície com abundância de água limpa por meio de alta pressão.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 100

DESENGORDURANTE INDUSTRIAL DE BASE SOLVENTE
DESCRIÇÃO
O Mclean 100 é uma forte composição de solventes industriais limpos, em base estável, que pode ser
usado com água fria, para a remoção de óleo e gorduras de máquinas, equipamentos, etc. Indicado para a
remoção fácil e segura de alcatrão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Laranja
0,80 0,02
N.A.
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o Mclean 100 por pulverização, escovas ou imersão.
Aplicar o produto puro, deixar actuar. Lavar bem com água limpa e fria.

PRECAUÇÕES
Nocivo, pode causar danos se ingerido ou inalado.
Em caso de ingestão, não provocar vómitos: consultar imediatamente um médico e mostrar a embalagem
ou o rótulo.
Manter fora do alcance das crianças.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean 110

DESENGORDURANTE INDUSTRIAL MUITO FORTE DE BASE SOLVENTE
DESCRIÇÃO
O Mclean 110 é uma forte composição de solventes industriais limpos, em base estável, que pode ser
usado com água fria, para a remoção de óleo e gorduras de máquinas, equipamentos, etc. Indicado para a
remoção fácil e segura de alcatrão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
0,80 0,02
N.A.
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o Mclean 110 por pulverização, escovas ou imersão.
Aplicar o produto puro, deixar actuar. Lavar bem com água limpa e fria.

PRECAUÇÕES
Inflamável e irritante para sistema respiratório (não respirar os vapores).
Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
Nocivo: pode causar danos se ingerido.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico e mostrar o rótulo. Não induzir vómito.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean ABSORVIO

PRODUTO EM PÓ PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS

DESCRIÇÃO
O Mclean Absorvio é um granulado fino inerte e com elevada capacidade de absorção. Foi especialmente
concebido para absorção de óleos, sangue, gorduras e outros líquidos. Muito útil em todas as industrias e
transportes em que haja riscos de derrames. Absorvente técnico para utilização pelos bombeiros e outras
entidades na limpeza de estradas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
CAPACIDADE ABSORVENTE
BIODEGRADABILIDADE

Pó
Cinzento acastanhado
0,77 ± 0,02
2,5 L / Kg de absorvio
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar uniformemente o Mclean Absorvio sobre os líquidos a absorver, deixar absorver durante algum
tempo e limpar a superfície varrendo ou com um jacto de água.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato e abundantemente com água.
Em caso de ingestão acidental consultar um médico e mostrar-lhe o rótulo.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 15 Kg
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
Página 1 de 1

FICHA TÉCNICA

Mclean ANTI-CONGELANTE

SOLUÇÃO ANTI-CONGELANTE PARA CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO
DESCRIÇÃO
O Mclean Anti-congelante é um produto desenvolvido para evitar o congelamento do líquido do radiador
no Inverno e o sobreaquecimento no Verão. Pode ser misturado com outros tipos de anti-congelante.
Protege da corrosão e proporciona a limpeza do circuito de refrigeração.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Vermelho / Verde
1,06 0,01
6,0 – 7,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o produto de acordo com o grau de protecção pretendido (consultar tabela abaixo):
Partes de água
0
1
3
4
9

Partes de produto
1
1
1
1
1

% de Produto
100%
50%
25%
20%
10%

Protecção (ºC)
- 40
- 12
-5
-4
-2

PRECAUÇÕES
Nocivo por ingestão.
Em caso de ingestão procure auxílio médico e mostre-lhe o rótulo.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean ANTI-INSECT

DETERGENTE PARA ELIMINAÇÃO DA PELICULA DE ESTRADA E INSECTOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Anti-Insect é um poderoso agente de limpeza com acção rápida e segura para a remoção de
insectos, dejectos, manchas de combustíveis e fumos do tráfego urbano. É seguro para superfícies como
plástico, borracha, vidro, cromados e alumínios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarelo claro
1,06 0,02
N.A.
> 90%

MODO DE EMPREGO
Limpeza de veículos com sujidade urbana e eliminação de insectos: Dependendo da poluição, aplicar numa
diluição de 1:10 a 1:30 em água. Deixar agir por alguns minutos e, se necessário esfregar.
Lavar bem com água limpa.
Para utilização com um sistema de espuma:
Ajustar o equipamento para obter uma espuma seca (de 3% a 5%).
O produto penetra rapidamente na sujidade e solta-a a partir da superfície.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
Manter afastado de gelo ou frio.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean AUTO SHAMPOO

CHAMPÔ PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Auto Shampoo é o produto ideal e seguro para lavagem geral de todos os veículos. Com
formação de espuma, pode ser aplicado em todas as superfícies laváveis graças ao seu pH neutro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarelado
1,06 0,02
7,0 – 8,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Limpa eficazmente, mesmo usado em doses baixas.
Em máquina: produto puro ou pré-diluído até 1:10, com água antes de uma bomba doseadora.
Lavagem manual: produto diluído em água até 1:50 e aplicar na superfície. Deixar agir por um breve
instante (sem deixar secar) e depois enxaguar com água limpa.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
Manter afastado de gelo ou frio.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean CAR FOAM

ESPUMA ACTIVA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Car Foam é uma espuma activa concentrada de segurança para lavagem de todo tipo de veículos,
com perfume a citrinos. O Mclean Car Foam forma uma poderosa e espessa espuma (“cobertor”) e é
especialmente recomendado para utilizações em sistemas de espuma e boxes self-service.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Verde amarelado
1,01 0,02
7,0 – 8,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Lavagem em máquina doseadora: Utilizar o produto puro ou pré-diluído em água até 1:10, ajustar a dose
até conseguir uma espuma estilo “cobertor”. O Mclean Car Foam pode ser usado em todos os tipos de
equipamento de espuma e boxes de lavagens automáticas.
Manualmente: Diluir até 1:50 em água fria.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
Manter afastado de gelo ou frio.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean CAR FOAM BLUE

ESPUMA ACTIVA AZUL PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Car Foam Blue é uma espuma activa para lavagem profunda e segura de veículos. O produto
apresenta uma cor azul e poderosa espuma estilo “cobertor” com pH neutro. Esta cor na espuma deixa atrás
de um belo brilho sobre os veículos e melhora significativamente o processo de secagem. Pode ser
aplicados em máquinas de lavar automáticas e boxes self-service. Não deixar secar nem aplicar ao sol.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Azul
1,10 0,02
8,0 – 9,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Lavagem em máquina doseadora: Utilizar o produto puro ou pré-diluído em água até 1:10, ajustar a dose
até conseguir uma espuma estilo “cobertor”. O Mclean Car Foam Blue pode ser usado em todos os tipos de
equipamento de espuma e boxes de lavagens automáticas.
Manualmente: Diluir até 1:50 em água fria.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
Manter afastado de gelo ou frio.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean CAR FOAM RED

ESPUMA ACTIVA VERMELHA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Car Foam Red é uma espuma activa para lavagem profunda e segura de veículos. O produto
apresenta uma cor vermelha e poderosa espuma estilo “cobertor” com pH neutro. Esta cor na espuma deixa
atrás de um belo brilho sobre os veículos e melhora significativamente o processo de secagem. Pode ser
aplicados em máquinas de lavar automáticas e boxes self-service. Não deixar secar nem aplicar ao sol.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Vermelho
1,10 0,02
8,0 – 9,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Lavagem em máquina doseadora: Utilizar o produto puro ou pré-diluído em água até 1:10, ajustar a dose
até conseguir uma espuma estilo “cobertor”. O Mclean Car Foam Red pode ser usado em todos os tipos de
equipamento de espuma e boxes de lavagens automáticas.
Manualmente: Diluir até 1:50 em água fria.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
Manter afastado de gelo ou frio.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean CAR SHAMPOO

CHAMPÔ PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Car Shampoo é o produto ideal e seguro para lavagem de todos os veículos em máquinas
automáticas com escovas ou rolos, boxes “self-service”, e lavagens tradicionais. Foi especialmente
desenvolvido como um champô (pH 7- diluído) para um uso seguro em equipamentos de lavar
automatizados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Verde claro
1,06 0,02
7,0 – 8,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Limpa eficazmente, mesmo usado em doses baixas.
Em máquina: produto puro ou pré-diluído até 1:10, com água antes de uma bomba doseadora.
Lavagem manual: produto diluído em água até 1:50 e aplicar na superfície. Deixar agir por um breve
instante (sem deixar secar) e depois enxaguar com água limpa.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
Manter afastado de gelo ou frio.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean CAR WASH POWDER

DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Car Wash Powder é um produto de limpeza muito forte, para lavagem de veículos. É altamente
concentrado e pode ser aplicado com segurança em todos os tipos de máquinas doseadoras e equipamentos
para esse fim.
Dissolve sujidade de tráfego e manchas de fumo de escape em verniz/pintura, lonas e plástico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Pó
Branco
N.A.
N.A.
> 90%

MODO DE EMPREGO
Ajustar o equipamento de forma a obter uma diluição de 0,3% até 3%, dependendo da dureza da água.
Aplicar, deixar actuar por breves momentos e enxaguar em seguida com água limpa em alta pressão.
Pode ser pré-diluído em água (preferencialmente tépida) e dosear ou aplicar por vaporização ou
pulverização.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Irritante para os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato e abundantemente com água e
procure auxílio médico.
Não respirar o pó. Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 Kg
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean EXTRA

LAVAGEM DE VEÍCULOS EM ALTA PRESSÃO OU ESCOVAS
DESCRIÇÃO
Mclean Extra é um concentrado para a lavagem completa de todo o tipo de veículos, através de alta
pressão ou equipamentos de lavagem com escovas e rolos. Lava e desengordura, é de uso seguro e
amplamente aplicável.
O Mclean Extra mantém as escovas limpas, impede a formação de calcário e tem um perfume agradável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarelo claro
1,02 0,02
11,5 – 12,5
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o Mclean Extra puro ou pré-diluído até à dose máxima 1:10 antes da bomba. Ajustar de forma a
obter uma óptima limpeza e possibilidade de produzir um “cobertor” de espuma.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Irritante para olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
Manter afastado de gelo ou frio.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean GLASS

LIMPEZA DE VIDROS E SUPERFÍCIES BRILHANTES
DESCRIÇÃO
Graças a uma combinação de álcool e tensioactivos, o Mclean Glass limpa e desengordura ao mesmo
tempo. O produto seca rapidamente e sem marcas. Devido à sua fórmula inovadora todas as superfícies
(mates e brilhantes) tal como o vidro podem ser limpas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Azul claro
1,02 0,02
11,0 – 12,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o Mclean Glass puro ou diluído até 1:10 em água (preferencialmente desmineralizada). Aplique
uma pequena quantidade na superfície a limpar e de seguida passe um pano limpo ou papel para o efeito.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 5 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean INTERIOR CLEANER

PRODUTO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE ESTOFOS E INTERIORES
DESCRIÇÃO
Produto desenvolvido para a limpeza de estofos automóvel. Permite a limpeza de todo o tipo de tecidos.
Pode ser utilizado tanto em lavagem manual como em máquinas de extracção.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
1,00 0,02
7,0 – 8,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Pulverizar o Mclean Interior Cleaner em toda a superfície a limpar.
Passar um pano ou esponja, esfregado bem. Repetir o procedimento, caso seja necessário, para nódoas
mais prescientes. Aspirar em seguida se necessário.
Deixar secar em local arejado.
Em tecidos mais delicados deve ser testada a resistência da cor.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 5 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean LIMPA TABLIER

LIMPEZA DO TABLIER’S PLÁSTICOS E BORRACHAS
DESCRIÇÃO
Produto desenvolvido para proporcionar brilho, limpeza, protecção aos vários plásticos do automóvel e
tablier. Pode ser utilizado em napas, pele, painel de controlo, pára-choques, etc. Permite restabelecer a
flexibilidade e brilho natural dos materiais, deixando uma película protectora. Efeito anti-estático
impedindo a atracção do pó para que o tablier se mantenha limpo por pais tempo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Branco
0,98 0,02
6,5 – 7,5
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o Mclean Limpa Tablier puro. Aplique por pulverização uma pequena quantidade na superfície a
limpar e de seguida passe um pano limpo.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 5 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean QUICK WAX

CERA HIDROFOGANTE CONCENTRADA PARA SECAGEM E PROTECÇÃO
DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean Quick Wax é uma cera hidrofogante altamente concentrada (pH neutro). Cera Auto, permite a
repulsão da água acelerando a secagem. Confere brilho e tem propriedades de anti-corrosão. Pode ser
usado em carro ligeiros, camiões e/ou autocarros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Amarela
0,98 0,02
6,0 – 7,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o Mclean Quick Wax sobre o veículo ainda molhado, mas já lavado.
Dose: puro ou pré-diluído a 10% no máximo (antes de bomba doseadora). Ajustar a dose de forma a obter
o melhor resultado possível face ao equipamento.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Irritante para os olhos e pele. Pode causar sensibilização por contacto com a pele.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico.
Tóxico para os organismos aquáticos.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean SPRAY WAX

CERA CONCENTRADA PARA OPTIMIZAÇÃO DA SECAGEM
DESCRIÇÃO
O Mclean Spray Wax é uma cera altamente concentrada (pH neutro) para uma rápida secagem e protecção
de todos os veículos – mesmo os que apresentam uma pintura já desgastada. Indispensável nas máquinas
automáticas de lavar com rolos ou escovas, equipamentos de alta pressão e sistemas self-service. Pode ser
usada em água com qualquer tipo de dureza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Lig. Amarelo
0,98 0,02
6,0 – 7,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Aplicar o Mclean Spray Wax sobre o veículo ainda molhado, mas já lavado.
Dose: puro ou pré-diluído a 10% no máximo (antes de bomba doseadora). Ajustar a dose de forma a obter
o melhor resultado possível face ao equipamento.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Irritante para os olhos e pele. Pode causar sensibilização por contacto com a pele.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico.
Tóxico para os organismos aquáticos.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean TOTAL+

LAVAGEM QUÍMICA DE VEÍCULOS
DESCRIÇÃO
O Mclean TOTAL+ é um produto indicado para a lavagem de caixas de velocidades, jantes, motores,
peças e veículos sem esfregar. Este produto quando utilizado numa correcta diluição elimina a película
electrostática que envolve o veículo e solta a sujidade do tráfego sem necessidade de recorrer a escovas.
Foi desenvolvido para uma eficaz limpeza de mosquitos, dejectos, humidade de carbono, gases de escape,
e outros tipos de sujidade do tráfego em todos os veículos (ligeiros e pesados). Deixa a superfície sem
manchas, limpa e brilhante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Alaranjado
1,09 0,02
13,0 – 14,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Conforme a dureza da água; diluir de 1% a 30%. Aplicar a solução e deixar agir por alguns momentos. Em
seguida, lavar bem o produto da superfície com abundância de água limpa por meio de alta pressão.
Para a lavagem de peças, caixas de velocidades e outras superfícies muito sujas ou engorduradas, utilizar
com menor diluição. Geralmente diluições de 40% a 50% são suficientes.

PRECAUÇÕES
Guardar fora do alcance das crianças.
Nocivo por ingestão.
Irritante para os olhos e pele.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 5 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean TRAIN WASH

LAVAGEM DE COMBOIOS E CARRUAGENS
DESCRIÇÃO
O Mclean Train Wash foi desenvolvido para eliminar a ferrugem (desoxidar) e descalcificar superfícies.
Para uso industrial na limpeza de comboios, carruagens, contentores, automóveis, sistemas de tubagem em
alumínio e aço inoxidável. O produto remove óxido de cobre e formações de ferrugem rendilhada em
superfícies revestidas com ligas não metálicas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Vermelho
1,15 0,02
1,0 – 2,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Consoante o tipo e o grau de sujidade, aplicar o produto puro ou diluído até 1:50. Deixar agir por algum
tempo (± 2 minutos) até soltar a sujidade da superfície (evite deixar secar). Se necessário, repetir o
procedimento. Água morna (até ± 60º C) dá um melhor resultado limpeza.
Atenção: Nunca utilize o produto em superfícies incompatíveis com produtos ácidos, tais como: mármores,
metais não-ferrosos, etc.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Irritante para os olhos e pele.
Provoca queimaduras.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.
Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean TYRE

ABRILHANTADOR DE PNEUS E BORRACHAS
DESCRIÇÃO
Produto desenvolvido especialmente para proporcionar brilho, limpeza, protecção e flexibilidade dos pneus
e borrachas do automóvel. Repelente de humidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Incolor
0,85 0,02
N.A.
> 90%

MODO DE EMPREGO
O Mclean Tyre deve ser aplicado directamente nos pneus pulverizado a 20-30cm de distância ou com um
pincel embebido em produto. Espalhar bem com pincel ou com uma esponja de forma a uniformizar.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Não ingerir.
Em caso de contacto com os olhos lavar de imediato e abundantemente com água limpa e procure auxílio
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 5 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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FICHA TÉCNICA

Mclean WHEEL CLEANER

PRODUTO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE JANTES
DESCRIÇÃO
O Mclean Wheel Cleaner foi desenvolvido especialmente para a lavagem de jantes especiais, jantes de
ferro pintado ou tampões. Remove sujidades tais como: carbono, pó dos calços de travão (ferodo) e
oxidação de superfícies envernizadas e não envernizadas. Não ataca as bombas nem tubagens.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ASPECTO
COR
DENSIDADE
pH
BIODEGRADABILIDADE

Líquido
Vermelho
1,15 0,02
1,0 – 2,0
> 90%

MODO DE EMPREGO
Dependendo do tipo e grau de sujidade, aplicar o Mclean Wheel Cleaner até uma diluição máxima de 1:30
em água. Pulverizar ou aplicar com esponja/pincel, permitir que actue para que a sujidade se solte a partir
da superfície. Se necessário, repetir a acção. Água morna (até ± 60º C) amplia a acção. Lavar bem com
água limpa.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Irritante para os olhos e pele.
Provoca queimaduras.
Em caso de contacto com os olhos e pele lavar de imediato e abundantemente com água e procure auxílio
médico.
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143

ARMAZENAGEM
Estável nas condições normais.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Mundigenese – Import. e Export., Lda.
EMBALAGENS: 25 L
Rua das Herdades, nº 35 – Fracção O
4445-454 Ermesinde – Portugal
Tel.: +351 229 740 100 l Fáx: +351 229 742 297
mundigenese@mundigenese.com l www.mundigenese.com
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