Abrilhantador de Aço Inoxidável
Cleanity Premium
Descrição
O Abrilhantador de aço inoxidável é um produto pensado para limpar as superfícies em aço
inoxidável, devolvendo-lhes o seu brilho e deixando-as sem manchas.

Características
Proporciona limpeza e brilho a todas as superfícies em aço inoxidável, tanto se estiverem no exterior
como no interior de um local fechado. É muito fácil de utilizar em superfícies extensas como paredes
ou depósitos, assim como em pequenos detalhes como por exemplo maçanetas de portas ou
caixilhos de janelas. Elimina facilmente manchas, dedadas e rastos.
A sua fórmula em óleo facilita a aplicação deixando um tacto agradável em todas as superfícies
limpas com ele. Proporciona um brilho duradouro sobre o aço inoxidável e protege-o contra as
incrustações de sujidade e pequenas manchas de ferrugem.
Indicado para a limpeza de exaustores, câmaras frigoríficas, exterior de fornos, depósitos, maquinaria,
portas, janelas, acessórios, armários, etc.
Não aplicar em superfícies húmidas, secar antes de utilizar. Não aplicar em superfícies plásticas.
Aplicar apenas em superfícies em aço com toque e aspeto metálico e sem verniz, laca, tinta com
esmalte ou revestimento especial. Em caso de dúvida, realizar previamente um teste numa zona
pouco visível.

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

Líquido
Amarelada
0,865 g/cc
Insolúvel
Puro

Modo de utilização
Manual: Aplicar uma pequena quantidade de produto puro sobre um papel absorvente e com ele
esfregar a superfície até o produto evaporar completamente. Se a superfície ficar oleosa devido a um
excesso de produto, secar com papel absorvente.

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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