
ONDA LIME
 

DETERGENTE HIGIENIZANTE
DESODORIZANTE PERFUMADO

Limpa e higieniza libertando um agradável

aroma cítrico

Efeito desodorizante prolongado

Utilizável tanto manualmente como na máquina

auto lavadora

Detergente higienizante com efeito desodorizante para todas as superfícies laváveis e para a manutenção
de todos os tipos de pavimento, inclusivamente protegidos. Ótimo também como desodorizante para casas
de banho, WC ou recipientes do lixo. Em conformidade com a norma EN 1040. Limpeza e higiene
garantidas.

COMO USAR

Dilua o produto em água nas concentrações indicadas. Aplique a solução na superfície e deixe secar. No
caso de higienização, deixe atuar o produto na superfície e enxagúe.

DILUIÇÃO

2% - 4% (200 ml - 400 ml em 10 L de água)

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Amarelo
ODOR: Cítrico
COV: 0,70%

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

9,5 ± 0,5 5,0 ± 0,5 1.003
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PRECAUÇÕES

Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Proteger os olhos. Caso a irritação ocular
persista: consulte um médico. Recolher o produto derramado. Elimine o conteúdo e/ou recipiente em
conformidade com os regulamentos. Não ingerir.

ATENÇÃO ATENÇÃO

NOTA

Detergente para superfícies duras. Não usar o produto em combinação com detergentes aniónicos ou
sabões pois estes anulam a sua eficácia. 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

5441 Kg 5 4 9x4=36
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