
PLURAL PLUS
 

DETERGENTE MULTIUSOS
CONCENTRADO PRONTO PARA USAR

Produto concentrado com ótimo poder de

limpeza

Activo mesmo em carimbos e manchas de tinta

Pronto para o uso

Detergente muito eficaz para a limpeza de todas as superfícies laváveis. Secagem rápida e pronto a usar.

COMO USAR

Pulverize o produto no pano. Em caso de sujidade excessiva, pulverize diretamente sobre a superfície e
enxagúe com um pano húmido até à completa secagem.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Azul
ODOR: Floral
COV: 6,05%

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

< 11,4 16 ± 1 0.991
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PRECAUÇÕES

Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Manter afastado do calor, superfícies quentes,
faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. Proteger os
olhos. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar
extintor de pó químico. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Não ingerir.

ATENÇÃO ATENÇÃO

NOTA

Detergente para superfícies duras. Em superfícies envernizadas, fazer um teste em uma pequena parte
escondidas para verificar a compatibilidade.
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.
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250
(Portugal).
A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do
produto. 
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

3809 Kg 5 4 9x4=36

5710 ml 750 12 11x3=33
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