FICHA DE INFORMAÇÃO
GREENDET PRO – M-WASH Cl

PRODUTO

M-Wash Cl –
Lava Tudo com Lixívia

LINHA PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Lava Tudo com Lixívia Greendet limpa, desinfeta e perfuma toda a casa. É um
produto de pH ligeiramente alcalino, aumentando assim o seu poder de limpeza
sem danificar os materiais, remove eficazmente todo tipo de sujidades,
desengordura e deixa um ambiente agradavelmente perfumado durante muito
tempo. Devido à sua composição e ausência de perfume, está indicado para uso
em sistemas de HACCP. É indicado para limpeza de casas de banho e de chãos
e paredes de todos espaços domésticos.

COMPOSIÇÃO

O Lava Tudo com Lixívia Greendet contém entre outros componentes inferior a
5% (p/p) de Tensioactivos Aniónicos, Não-iónicos e Agentes de branqueamento à
base de cloro. Contém ainda perfume.

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM

Diluir 100 ml de Lava Tudo com Lixívia Greendet por cada 10 litros de água para
limpar as superfícies. Caso as superfícies a limpar se encontrem muito sujas ou
engorduradas, aumentar a dosagem para 150 ml por cada 10 litros de água. Para
limpeza de loiças sanitárias ou no caso de manchas ou sujidades difíceis de
remover, aplicar o produto puro.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Dissolver o produto num balde com água fria. Limpar a superfície usando uma
esfregona em bom estado de conservação. Não é necessário enxaguar.
Para limpeza de loiças sanitárias aplicar o produto com a ajuda de um pano ou
esponja, deixar actuar e de seguida enxaguar. Caso se tratem de manchas
difíceis de remover poderá ser necessário esfregar. Enxaguar de seguida.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E
QUÍMICAS

APRESENTAÇÃO DO
PRODUTO
DADOS DO FABRICANTE

Aspecto e cor: Líquido fluido e incolor.
Perfume: Limão
pH (a 20 ºC): 10,0 – 12,0
Viscosidade: Aproximadamente 15,0 cP
Embalagens de 5 e 20 litros.
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