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DEGREASER ULTRA
Limão

DESCRIÇÃO Detergente desengordurante universal para sujidade difícil

CARACTERÍSTICAS Remove com eficácia a sujidade gordurosa, óleo e resíduos carbonizados
Ideal para o setor da restauração, indústria, oficinas, escritórios, armazéns, hospitais e setor 
náutico 
Deixa no ambiente um perfume agradável

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Superfícies pequenas/sujidade difícil: Aplicar o produto puro diretamente na superfície que 
se deseja limpar, deixar atuar uns minutos e esfregar com um pano limpo, humedecido 
previamente. Enxaguar com água. Grandes superfícies/limpeza de rotina: Diluir o produto 
em água e, com a esfregona ou com um pano, aplicar na superfície a ser lavada. Não 
necessita de enxaguamento. DOSAGEM: 20-40 ml/L (2-4 tampas por cada 5 litros), em 
função do grau de sujidade.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Líquido opaco amarelo
pH: 10,5 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

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

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Respeitando os modos de emprego recomendados, pode ser utilizado em todos os materiais 
normalmente encontrados nas cozinhas/utilizados no fabrico dos vários utensílios. 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

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 1801 EAN 8032680391385
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,15 Oz. 181,66
Box x Pit 72
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