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QUALITY

PT

1884-S

DEINK

DESCRIÇÃO Detergente desengordurante à base de solvente para tinta de caneta, partículas e vidros de 
lareiras e salamandras.

CARACTERÍSTICAS Remove rapidamente nódoas de tinta de caneta, marcador, carimbos, etc.
Também é eficaz em depósitos de partículas, tais como smog e fuligem 
Dissolve rapidamente resíduos de cola, gordura e sujidade de gordura industrial

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.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: líquido transparente amarelo
pH: 11,0 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 0,990 +/- 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 na maior parte 
dos materiais normalmente encontrados na indústria alimentar. Evitar a pulverização em 
superfícies de policarbonato e de outros materiais plásticos suscetíveis de fissuração p

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 1884-S EAN 8032680391477
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,74 Oz. 26,19
Box x Pit 105
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