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STOVIL BAR
DESCRIÇÃO

Detergente líquido alcalino para lavagem mecânica de copos e louça - para todas as
durezas de água

CARACTERÍSTICAS

Detergente: remove eficazmente manchas de café, chá e batom
Sequestrante: previne a formação de manchas e calcário na louça e na máquina
Abrilhantador de aço: louça brilhante sem auréolas nem manchas de água
Proteção ativa: previne a formação de incrustações na máquina de lavar louça
Abrilhantador: favorece a secagem da louça e dos copos
Produto sem espuma, com alta capacidade de enxaguamento

MODO DE EMPREGO E
DOSAGEM

O produto é doseado através de equipamento de dosagem automática Italchimica ou em
combinação com sistemas de dosagem integrados na máquina, quando presentes. Calibrar
o doseador a 3-5 ml/L, dependendo do grau de sujidade e da dureza da água. A dose
recomendada refere-se à utilização do produto em condições ideais. Consultar a assistência
técnica Sanitec Service para o ajuste das dosagens.

ESPECIFICAÇÕES

Aspeto: Líquido transparente amarelo
pH: 13,5 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,270 +/- 0,020
Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma
especificação.

Respeitando os modos de emprego recomendados, pode ser utilizado na maior parte dos
materiais normalmente encontrados nas cozinhas. Não utilizar em utensílios de cobre, latão,
alumínio ou borracha. Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa
área pequena e escondida, antes de usar.

PRECAUÇÕES
DE UTILIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO

O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das
respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações
sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES /
CONFORMIDADE

O produto não contém tensioativos

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.

QUALITY
Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

COMPATIBILIDADE DO
PRODUTO

CODE

1110

EAN

Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18

Peso Kg

Oz.

223,99

Box x Pit

72

8032680391583
6,35
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