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QUALITY

PT

1815

GREKOL SS

DESCRIÇÃO Desengordurante alcalino não perfumado - também para alumínio, cobre, prata, latão

CARACTERÍSTICAS Desengordurante concentrado, remove facilmente a sujidade
Compatível com todas as superfícies, incluindo o mármore e metais doces, como o alumínio 
e o cobre 
Produto não aromatizado, indicado para a limpeza de todas as superfícies e o equipamento 
na cozinha

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Diluir o produto em água de acordo com as indicações, distribuí-lo por cima das superfícies 
a tratar e deixar atuar uns minutos. Esfregar para eliminar as incrustações mais difíceis e 
depois enxaguar abundantemente com água.  DOSAGEM: 20-50 ml/L (2-5 tampas por cada 
5 litros), em função do grau de sujidade.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Líquido transparente verde
pH: 13,0 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,070 +/- 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 1815 EAN 8032680392740
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,35 Oz. 188,72
Box x Pit 72
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