
SPOLVERO
 

ANTI-ESTÁTICO MULTISUPERFÍCIES

Adequado para todas as superfícies

Previne a reacumulação de pó

Recolhe o pó e elimina a carga electroestática

Spray específico para remover o pó de todas as superfícies, como superfícies modernas, interiores de
automóveis, etc.

COMO USAR

Agite antes do usar; pulverize no pano a uma distância de 20 - 30 cm e proceda à limpeza passando o pano
pela superfície.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Aerosol
ODOR: Pinho
COV: 98,58%

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

2,7 ± 0,3
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PRECAUÇÕES

Aerossol extremamente 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.

PERIGO 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

4231 ml 500 12 21x5=105
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