
XTRA-DEGREASER
 

DESENGORDURANTE SUPER ACTIVO E
PRONTO PARA O USO

Altamente concentrado e eficaz

Ideal para todas as superfícies

Adequado também como pré-tratamento de

tecidos

Desengordurante pronto para o uso excelente para a limpeza diária de todo o tipo de superfícies laváveis e
superfícies em inox. Particularmente ideal no ambiente alimentar (planos de trabalho, fatiadores,
expositores, balanças, geladeiras, pias, etc.). Ideal para o pré-tratamento de tecidos (por exemplo, golas,
punhos)

COMO USAR

Pulverize o produto no pano. Em caso de sujidade excessiva, pulverize diretamente sobre a superfície e
enxagúe com um pano húmido ou água corrente.

DILUIÇÃO

Pronto para a usar.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Incolor/amarelo
ODOR: Marselha
COV: 0,10%

PH Substância activa total [%] Densidade (g/ml) Pressão (bar) Viscosidade (cP) Resíduo seco total [%]

< 11,4 6,7 ± 0,7 1
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PRECAUÇÕES

Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Lavar cuidadosamente as mãos após
manuseamento. Proteger os olhos. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Caso a irritação
ocular persista: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Não
ingerir.

ATENÇÃO

NOTA

No caso de superfícies em contato direto com alimentos, se recomenda de enxaguar.
Em caso de uso como pré-tratamento de tecidos, verifique a compatibilidade do produto em uma pequena
parte escondida.
Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do
produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.
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

5714 ml 750 12 11x3=33
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