
UNBLOCK CLEANER
Desentupidor alcalino para manutenção e desobstrução de canos 

Composição: 

UNBLOCK CLEANER é uma formulação química constituída por compostos básicos, emulsionantes, 
desagregantes, desincrustantes e sequestrantes.  

Características: 

Aspecto: Sólido granulado (Pó) 
Cor: Amarelo 
Aroma: Limão 
pH: (solução a 10%) 13,0 – 14,0 
Densidade: N.A. 

Propriedades: 

UNBLOCK CLEANER é um químico altamente poderoso, que liquefaz a gordura, e elimina todos os 
sedimentos indesejados. Previne bloqueios e é fácil de usar. Tem acção rápida e liberta um aroma 
agradável a limão. Não danifica as canalizações. Pode ser utilizado em manutenção regular, evitando 
acumulações de gordura ou cabelos. A sua acção geradora de grande calor limpa todos os bloqueios em 
minutos. 

Campo de aplicação: 

UNBLOCK CLEANER é particularmente recomendado para limpeza e desentupimento de drenos pequenos e 
grandes, drenos de pavimento, colectores de gordura, fossas sépticas, sanitas, lava-loiças, pias, 
eliminando óleos, gorduras, cabelos, massas consistentes, restos de alimentos, etc. 

Modo de emprego: 

Para uma correcta utilização de UNBLOCK CLEANER deve ter-se em atenção as recomendações e as 
precauções a tomar que se descriminam a seguir: 

- Dado que o produto gera bastante calor, devem ser usadas pequenas quantidades de cada vez nos 
sistemas de canalização. 

- Nunca utilizar este produto com água quente. 

- Não utilizar em canalizações onde foram usados anteriormente outros produtos ácidos e possa 
haver acumulações de resíduos ácidos. 

- Fazer a aplicação com luvas de protecção e com o braço estendido, afastado do corpo, para evitar 
qualquer contacto dos vapores com a cara e os olhos. 
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A título orientativo devem utilizar-se as quantidades descritas no quadro seguinte: 

Canos estreitos de 
lavatórios, pias, 
lava-loiças, etc. 

Fazer circular, lentamente, água fria nas canalizações a tratar, 
adicionando 3 colheres de sopa de UNBLOCK CLEANER de 2 em 2 
minutos, deixando terminar a reacção entre cada aplicação. 
Repetir esta operação até se obter uma completa desobstrução. 
Seguidamente aplicar  bastante água para eliminar todos os resíduos. 

Canalizações mais 
largas de esgotos e 

sifões 

Recomenda-se a utilização de 200 gramas de UNBLOCK CLEANER por 
cada centímetro de diâmetro das canalizações. 
Exemplo: Para um cano de 4 cm de diâmetro devem utilizar-se apenas 
800 gramas de produto (4 x 200 = 800) 

Precauções: 

UNBLOCK CLEANER é um composto básico concentrado, sendo por isso, um produto muito 
corrosivo, que pode provocar queimaduras graves.  

Não adicionar ou misturar qualquer outro produto ácido, porque pode provocar erupções violentas. 
Deve ser utilizado sempre com boa ventilação. 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um 
especialista imediatamente.  

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Beber grande quantidade água. Chamar 
imediatamente o médico.  

Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente a zona afectada com água durante 15 minutos. 
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