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1560-S

ACTIVE CHLOR
DESCRIÇÃO

Detergente desengordurante clorado que elimina odores, para superfícies duras

CARACTERÍSTICAS

Forma uma espuma compacta que também adere em paredes verticais
Fácil de enxaguar
Desengordura em profundidade, sendo também eficaz na sujidade pigmentada
Lava, desodoriza e tira nódoas numa única solução
Efeito branqueador nas juntas

MODO DE EMPREGO E
DOSAGEM

O produto está pronto a usar. Distribuir o produto diretamente sobre a superfície que
se deseja limpar, deixar atuar uns minutos e esfregar com um pano limpo, humedecido
previamente. Enxaguar abundantemente com água.

ESPECIFICAÇÕES

Aspeto: Líquido transparente incolor
pH: 12,5 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Teor de cloro ativo: 1,05%
Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma
especificação.
Produto em fase de registo biocida. Testes de atividade microbiológica: EN13697 “Atividade
bactericida/fungicida teste de superfície + estirpe Lysteria m. Salmonella t.”, EN16615
“Atividade bactericida e fermenticida em superfícies não porosas com ação mecânica +
estirpe Lysteria m. Salmonella t.”, EN16437 “Atividade bactericida âmbito veterinário em
superfícies porosas sem ação mecânica”.

COMPATIBILIDADE DO
PRODUTO

Não misturar com produtos ácidos! Não utilizar em superfícies e materiais sensíveis à água,
aos álcalis e ao cloro. Em caso de dúvida, testar a compatibilidade numa área pequena e
pouco visível, 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 e exposição à luz solar. Para
mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES /
CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos
pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações. Conforme a circular n.º 5443
de 22.02.2020 do Ministério da Saúde italiano para a contenção da COVID-19

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

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

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODE

1560-S

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,75

Fl. Oz.

25,36

Box x Layer

21

Peso Kg

Oz.

26,98

Box x Pit

105

8032680393167
0,765
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