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CÓDIGO DE PRODUTO
00671

CIM SUPERCLEAN
Detergente multiusos – amoniacal – super concentrado
PROPRIEDADES:

FAMÍLIA
desengordurantes aquosos
ALTO poder de
desengorduramento e de
limpeza.
ELEVADO RENDIMENTO,
visto ser superconcentrado.
UNIVERSAL, pois permite a
remoção de uma grande
variedade de resíduos em
todo o tipo de superfícies.
O CIM SUPERCLEAN é um
detergente amoniacal,
com forte poder
desengordurante e
detergente.
O CIM SUPERCLEAN foi
formulado para USO
UNIVERSAL,
nomeadamente lavagem
de pavimentos, cozinhas,
casas de banho, azulejos,
móveis laváveis, etc.
Produto é BIODEGRADÁVEL.
As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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Em caso de contacto com os
olhos, lavar imediata e
abundantemente com água e
consultar um oftalmologista.
Usar luvas e equipamento
protector para os olhos/face
adequados.

Líquido verde, com odor a
eucalipto e amoníaco.

USO RECOMENDADO:

ARMAZENAGEM:
Todo o tipo limpezas e
desengorduramentos em várias
superfícies.

MODO DE APLICAÇÃO:

Conservar à temperatura
ambiente em local fresco, bem
ventilado e as embalagens bem
fechadas.

CLASSIFICAÇÃO:

Diluir CIM SUPERCLEAN de 1:20 a
1:50 partes de água, consoante a
sujidade a remover. Em caso de Consultar a Ficha de Dados de
gorduras de difícil remoção, pode Segurança do Produto.
ser usado puro. O CIM SUPERCLEAN
diluído 1:50 partes de água, lava
muito bem os vidros, deixando-os
EMBALAGEM:
brilhantes.
5 Kg/ 5 Lt (Código de produto 00672)
20 Kg/ 20 Lt (Código de produto
00472)

PRECAUÇÕES:
Manter fora do alcance das
crianças.
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