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QUALITY

PT

1703

HC2A IGIENIKAL

DESCRIÇÃO Detergente anticalcário desincrustante ultraconcentrado aromatizado

CARACTERÍSTICAS Dissolve rapidamente a sujidade, calcário, e resíduos de sabão de lavatórios, cabines de 
duche, torneiras, louças de banho, ladrilhos, etc.
Deixa o agradável aroma harmonizado da linha de produtos Dosy. 
Com um litro de concentrado é possível obter 50 frascos de 500 ml de produto pronto a usar.
Produto compatível com os critérios ambientais mínimos, tem um baixo impacto ambiental, 
proporcionando a redução de plásticos a eliminar, dos custos de utilização e do espaço de 
armazenamento.
Na concentração de utilização, o produto não tem nenhuma indicação de perigo CRE.

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Diluir o produto no frasco específico. 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. DOSAGEM: 20 ml (uma dose com

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: líquido transparente vermelho
pH: 1,5 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,120 +/- 0,020

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Não misturar com produtos clorados. Não usar em superfícies sensíveis aos ácidos, como 
mármore, aglomerado de mármore, travertino e outras superfícies calcárias. Antes de usar, 
verificar a resistência da superfície aos ácidos. Remover imediatamente os pos

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

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos 
pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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N CODE 1703 EAN 8054633835265
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,12 Oz. 39,51
Box x Pit 90
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