
POM WC (ZERO)
 

DESINCRUSTANTE NATURAL*
DESODORIZANTE PARA SANITA

Eficácia vs líderes de mercado testada em

laboratório certificado ISO 17025

Produto com matérias-primas de origem vegetal

e completamente biodegradável*

Fórmula em gel

Detergente desincrustante à base de ácidos orgânicos de origem natural (ácido cítrico e ácido láctico) com
elevada ação desodorizante para a limpeza diária da sanita. O uso diário ajuda a prevenir a formação de
incrustações. Perfume a maçã, sem alergénios (Reg. 648/2004). Contém matérias-primas de origem vegetal
(por ex. tensioativos, ácidos) derivadas do processamento de milho, batata e óleo de coco. Produto testado
dermatologicamente (human patch test - não testado em animais). Sem fosfatos, sem níquel (inferior a 0,01
ppm).

COMO USAR

Colocar o produto com a tampa doseadora por debaixo da borda das paredes da sanita; deixar atuar e
enxaguar deixando a água escorrer.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso. A dose aconselhada permite poupar e reduzir ao mínimo o impacto ambiental.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Verde
ODOR: Afrutado
COV: 0,00%

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

> 2,1 14 ± 1 1.035 900 ± 500
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PRECAUÇÕES

Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Lavar cuidadosamente as mãos após
manuseamento. Proteger os olhos. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a
enxaguar. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um
médico. Não ingerir.

ATENÇÃO

NOTA

Não utilize em torneiras e superfícies calcárias (mármore. etc.). 
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.

* Contém matérias-primas de origem vegetal e é completamente biodegradável (Os tensioativos presentes
nos produtos são fácil, completa e rapidamente biodegradáveis conforme o Reg. 648/2004/CE).

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

4391 ml 750 12 12x3=36
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