DRIP ENERGIC
-

Código: 3308120100
Revisão: 01/2013
Descrição: Limpador desengordurante de superfícies
Gama: DRIP concentrados
Código EAN 13: 8436536083811

Aplicações:

Dados Técnicos:

Limpador alcalino de poder desengordurante para
a eliminação de sujidade de origem orgânica de
qualquer classe de superfícies laváveis.
Não aplicar a base concentrada sobre nenhum
tipo de superfície.

Concentrado

Modo de uso:
Garrafa: Dosear ao 3% em água para obter 1 L
de produto pronto para usar, mediante o sistema
de dosificacção adequado como o sistema venturi
com
Tip
apropriado
ou
um
doseador
compulsador. Depois, aplicar puro sobre a
superfície a ser limpada, deixar actuar uns
minutos, enxaguar com água e deixar secar.
Balde: Dosear o produto ao 0,6 % directamente
em um balde de 10 L mediante o sistema venturi
com Tip apropriado ou doseador com pulsador.
Depois aplique a superfície a ser limpada e deixar
secar. Não é necessário enxaguar.

Precauções:
Concentrado
Nocivo por ingestão. Provoca lesõnes
oculares graves. Pode afectar os órgãos
após exposição prolongada ou repetida. Usar
luvas de protecção/ protecção para os olhos.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: enxaguar cuidadosamente com
água durante vários minutos. Em caso de
acidente consultar o Centro de Informação
Antivenenos - Telefone 808 250 143.
Não misturar com nenhum outro produto.
RTU
Em caso de acidente consultar o Centro de
Informação Antivenenos - Telefone 808 250
143. Não misturar com nenhum outro
produto.

pH = 11 ± 1
Cor : Amarelo
Odor : Próprio

RTU
pH = 8 ± 1
Cor : Amarelo
Odor : Próprio

Composição:
Concentrado:
- Tensioactivos não iónicos: Entre 15 e menos de 30 %
- Tensioactivos aniónicos: Entre 15 e menos de 30 %
- Poliglicóis: Entre 15 e menos de 30 %
RTU:
- Tensioactivos não iónicos: Menos de 5 %
- Tensioactivos aniónicos: Menos de 5 %
- Poliglicóis: Menos de 5 %

Pictogramas:

Dados Logísticos*:
3308120100

330812RTU

Embalagem: 2 L

Embalagem: 1 L

Tampa: Plana

Tampa: Plana

Caixa: 4 x 2 L

Caixa: 12 x 1 L

Palete: 70 caixas

Palete: -

Outros: -

Outros: -

EAN: 8436536083811

EAN: 8436536083866

* Para obter mais informação solicite o Ficha Logística do produto

