Desengordurante Pavimentos B.E.
Cleanity Premium
Descrição
O Desengordurante pavimentos B.E. é um produto altamente eficaz para a limpeza de qualquer
superfície lavável, que não exija um excesso de espuma.

Características
É um limpador formulado para eliminar qualquer tipo de sujidade, especialmente sujidade gordurosa.
Elimina grande quantidade de sujidade sem deixar rastos.
Especialmente indicado na limpeza de pavimentos que precisem de uma limpeza intensa, com
trânsito de empilhadoras e veículos ou com muita passagem de pessoas, assim com em zonas de
produção onde podem cair resíduos orgânicos como podem ser os pavimentos de processamento de
alimentos, parques de estacionamento, fábricas, armazéns ou lojas.
Adequado para a limpeza de todas as superfícies comuns presentes na indústria: paredes,
pavimentos, maquinaria, correias transportadoras, utensílios, bancadas e mesas de trabalho.
Para utilizações em superfícies em contacto com alimentos é necessário enxaguar depois.

Propriedades físico-químicas
Aspeto
Cor
Densidade a 20ºC
pH
Solubilidade
Condutividade
Dose

Líquido
Ligeiramente amarelada
1,01 g/cc
11,2
Totalmente solúvel na água
10 - 20 mS
1%

Modo de utilização

Manual: Utiliza-se para sujidade normal em superfícies e utensílios com uma diluição a 1%, esfregar
com ele e enxaguar. Em caso de sujidade muito incrustada, pode ser aplicado puro, deixar atuar uns
segundos e depois esfregar e enxaguar.
Máquina de lavar chão: Requer uma diluição a 1% e em caso de manchas difíceis, aplicar o produto
puro sobre a mancha e passar uma vez a máquina de lavar chão sem aspirar, esperar uns segundos e
passar uma segunda vez com aspiração.
Esfregona: Aplica-se com esfregona ou escova com o produto diluído a 1%. Não é necessário
enxaguar.
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Desengordurante Pavimentos B.E.
Cleanity Premium
Precauções e informações ambientais
Consulte a Ficha de Segurança do Produto.
As matérias-primas utilizadas cumprem todos os critérios de desenvolvimento sustentável
promovidos pelo "Projeto Charter para a sustentabilidade".
Os tensoativos contidos nesta preparação cumprem o critério de biodegradabilidade estipulado no
Regulamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes.
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