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CÓDIGO DE PRODUTO
00469
FAMÍLIA
detergentes
PODER EMULSIONANTE Excelente desengordurante,
solúvel em água em todas as
proporções.
BAIXA ESPUMA - Usado nas
limpezas gerais tais ou para
lavagem manual de roupa
NÃO É TÓXICO – Isento de
solventes.
NÃO É AGRESSIVO PARA A
PELE – Contém amaciadores
da pele
SUAVE – Não ataca pinturas,
plásticos, vernizes ou ceras,
mantendo as cores vivas e as
superfícies brilhantes.
ISENTO DE SUBSTÂNCIAS
ABRASIVAS – Não risca as
superfícies sensíveis, não
deixa resíduos.

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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Detergente universal concentrado biodegradável

PRECAUÇÕES:

PROPRIEDADES:
Liquido cor carmim, viscoso,
com aroma agradável
constituído por tensioactivos
aniónicos, sabões de óleos
vegetais, amaciadores e
agentes sequestrantes.
USO RECOMENDADO:
Na limpeza industrial de
qualquer superfície pintada,
de plástico, madeira, vidros,
azulejos, mármores, estofos,
alcatifas, pavimentos
cerâmicos, vinifico, etc…
MODO DE APLICAÇÃO:

Deve ser evitado o contacto
com pele e olhos e em caso
de contacto deve ser lavado
com água em abundância.
No caso de ingestão contactar
o Centro Anti-Venenos (808 253
143)
ARMAZENAGEM:
Não requer cuidados especiais
CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

Conforme o tipo de sujidade a
5 Kg /5 Lt (Código de produto
remover, pode ser diluído de
10 a 20 partes de água. Aplicar 00497), 20 Kg / 20 Lt (Código
de prdotuo 00499)
a solução com pulverizador,
escova ou esponja. Deixar
actuar alguns minutos e passar
por água.
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