
SPOLVERO MOP
 

SPRAY ANTI-PÓ PARA PAVIMENTOS

Ótimo efeito anti-estático de longa duração

Ideal para a manutenção convencional de

soalhos flutuantes

Prático sobre franjas para varrer, evita a

acumulação de resíduos gordurosos

Spray com elevada ação antiestática de longa duração para limpar a seco o pó de todos os tipos de
pavimentos, exceto superfícies têxteis. Usado sobre pavimentos encerados prolonga a duração da película
protetiva. Ideal para a manutenção convencional de soalhos flutuantes em ambientes com equipamentos
eletrónicos, ou ainda em todas as situações onde for desancoselhada a limpeza a húmido. Prático sobre
franjas para varrer, evita a acumulação de resíduos gordurosos

COMO USAR

Agite bem. Pulverize o produto diretamente num pano ou numa franja e passe na superfície a limpar.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Aerosol
ODOR: Pinho
COV: 87,00%
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PRECAUÇÕES

Aerossol inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Pode provocar sonolência
ou vertigens. Se for necessário consultar um médico. mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do
alcance das crianças. Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes.  Não fumar. Não
pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar.
mesmo após utilização. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Manter ao abrigo da luz solar.
Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Elimine o conteúdo e/ou recipiente em conformidade
com os regulamentos. Pode provocar pele seca ou gretada. por exposição repetida. Contém
HIDROCARBONETOS. C9-11. ALCANOS. Não ingerir.

ATENÇÃO PERIGO

NOTA

Detergente para superfícies duras. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais
danos causados pelo uso indevido do produto. 
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250
(Portugal). 
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

4230 ml 500 12 21x5=105
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