FUSTA
DETERGENTE NEUTRO
PAVIMENTOS DE MADEIRA

Detergente especialmente formulado para aplicar em pavimentos de madeira,
proporciona brilho e protecção garantindo uma vida longa aos pavimentos.

Reservado aos utilizadores profissionais.

Consulte disponibilidade e formatos na nossa tabela em vigor

Campos de utilização

Instruções de utilização

Adequado para uso na indústria alimentar. Indispensável em locais com
piso de madeira e parquet, restaurantes, gin ásios, centros comerciais,
etc.

A sua alta concentração requer o uso diluído em água.
Adicionar no balde cerca de 40 ml por 10 litros água para uma limpeza
normal. Escorrer bem a esfregona antes de usar.
Para pavimentos engordurados usar o dobro da dose.

Dados técnicos

Propriedades
Produto concentrado de alto poder de limpeza que cuida e dá brilho aos pavimentos de madeira,
devido ao seu pH neutro, às pequenas doses de utilizaação e à ausência de solventes na sua
formulação.
Com uma pequena quantidade no balde de lavagem remove a mais resistente sujidade e proporciona
um ambiente limpo e brilhante, deixando o ar agradavelmente perfumado até horas ap ós a sua
utilização.

Segurança
Provoca irritação ocular grave. Composição comunicada
Antivenenos (CIAV). Em caso de acidente, consultar
Antivenenos (CIAV), Telf. 808 250 143

DISARP, S.A.
Nuevo acceso playa Daimús, 22
46710 - Daimús (Valencia)
Tel: 962819484 - Fax: 962819641
www.disarp.com - blogdisarp.com

Aspecto físico: Líquido
laranja.
Densidade: 1,01 g/cc. aprox.
pH (puro) : 9 aprox.
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Restringido a uso profissional
Conservar em recipiente bem fechado em lugar
fresco. Ficha de dados de segurança à
disposição do utilizador profissional.
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