
  
ALKA 9000
DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE CARROÇARIAS E

SUPERFÍCIES DURAS
Com efeito anti-redepositante da sujidade-
Elevado poder emulsionante-
Não afecta a pintura-

Detergente alcalino para a lavagem química de carroçarias, motores, lonas e superfícies duras em geral. Não

corrói os componentes em borracha e cromagens. Especialmente apropriado para o uso com lavadoras de alta

pressão e autolavadora.

COMO USAR DILUIÇÃO
1) Utilização com máquina de alta pressão: Diluir o produto em água consoante
a sujidade a remover. Pulverizar a solução de forma homogénea sobre a
superfície e sempre de baixo para cima. Deixe actuar, esfregue se necessário e
enxague preferencialmente com máquina de alta pressão.
2) Utilização com máquina autolavadora: Diluir o produto a partir de 2% a 5% em
relação à sujidade a remover. Aplique a solução, deixe alguns minutos e trabalhe
com disco ou escova apropriados.

1% - 10% (100 ml - 1000 ml em 10 L de água).

DADOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
APARÊNCIA: Líquido claro
ODOR: Técnico
COR: Azul
SUBSTÂNCIA ACTIVA TOTAL [%]: 12 ± 1
PH: >13,0
DENSIDADE: 1,074

PERIGO

PRECAUÇÕES
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Proteger os olhos. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. 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. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente

um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Contém METASILICATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, ISOTRIDECANOL ETOXILADO, ALQUIL METIL AMINA C12-14 QUATERNÁRIA

ETOXILADA METIL CLORETO. Não ingerir.

NOTA
Preserve do frio. Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM
CÓDIGO FORMATO QUANTIDADE PALLET

5382 kg 20 1 13x2=26
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