
 
 
 
 
 

 

 

  
 

PRODUTO 
 

Multiusos 
 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  É um produto indicado para a limpeza 
outras superfícies como 
concentração de agentes de limpeza e 
virucidas, fungicidas e bactericidas.
e elimina os microrga
 
 

COMPOSIÇÃO  Contém entre outros componentes entre 5% e 15% (p/p) de Solventes Alifáticos. 
Inferior a 5% (p/p) an
 
 

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Aplicar o produto puro, usando um aplicador com 
limpar de forma regular. Em manchas difíceis, pode ser necessária uma segunda 
aplicação ou mais tempo de atuação do produto.
 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO  Aplicar usando um aplicador com pistola. Pulverizar de forma regular a 
a limpar
materiais, evapora de forma rápida e não danifica nem deixa qualquer tipo de 
manchas.
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
QUÍMICAS 

 Aspeto e cor: 
Perfume:
pH (a 20 ºC):
Viscosidade:
 
 

APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 

 

 Embalagens de 
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FICHA DE 
GREENDET PRO 

Multi Hygiene – 
Multiusos Higienizante 

um produto indicado para a limpeza e higienização 
outras superfícies como vidros, espelhos, vitrinas, etc. D
concentração de agentes de limpeza e higienizantes apresenta propriedades 
virucidas, fungicidas e bactericidas. Remove eficazmente todo o tipo de sujidades 

elimina os microrganismos potencialmente perigosos

ontém entre outros componentes entre 5% e 15% (p/p) de Solventes Alifáticos. 
ferior a 5% (p/p) aniónicos. 

Aplicar o produto puro, usando um aplicador com pistola. Pulverizar a superfície a 
limpar de forma regular. Em manchas difíceis, pode ser necessária uma segunda 
aplicação ou mais tempo de atuação do produto. 

Aplicar usando um aplicador com pistola. Pulverizar de forma regular a 
a limpar, o producto actua instantaneamente. Pode ser aplicado em todos os 
materiais, evapora de forma rápida e não danifica nem deixa qualquer tipo de 
manchas. 

Aspeto e cor: Líquido fluido, transparente de cor característica
Perfume:Neutro 
pH (a 20 ºC):5,5 – 7,5 
Viscosidade:Aproximadamente 1,0 cP 

Embalagens de 0,5, 5 e 20 litros. 
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LINHA PROFISSIONAL 

e higienização de viseiras, acrílicos e 
, vitrinas, etc. Dada a sua elevada 

antes apresenta propriedades 
Remove eficazmente todo o tipo de sujidades 

nismos potencialmente perigosos.   

ontém entre outros componentes entre 5% e 15% (p/p) de Solventes Alifáticos. 

pistola. Pulverizar a superfície a 
limpar de forma regular. Em manchas difíceis, pode ser necessária uma segunda 

Aplicar usando um aplicador com pistola. Pulverizar de forma regular a superfície 
Pode ser aplicado em todos os 

materiais, evapora de forma rápida e não danifica nem deixa qualquer tipo de 

característica. 

 


