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QUALITY

PT

2090HC

QUANTUM BOOSTER

DESCRIÇÃO Aditivo com ação tira-nódoas extra, à base de tensioativos e solventes para tecidos

CARACTERÍSTICAS Eficaz na remoção de sujidade gordurosa, gordura, cremes solares, óleos de SPA, pintura, 
etc.
Com tecnologia Proactive System, protege as fibras da redeposição de sujidade e facilita a 
sua remoção 
Otimizado para utilização com os produtos do sistema Quantum

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Para utilização apenas com os sistemas de dosagem automática L-Brain Connect. Deve 
ser usado durante a fase de pré-lavagem ou lavagem. Dosagem recomendada: 2-5 ml/kg 
de roupa seca. A dose recomendada refere-se à utilização do produto em condições ideais. 
Consultar a assistência técnica Sanitec Service para o ajuste das dosagens.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Líquido transparente incolor
pH: 7,0 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 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 2090HC EAN 8054633837993
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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