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LIIMPADOR NATURAL* RÁPIDO
SUPERACTIVO

Eficácia vs líderes de mercado testada em

laboratório certificado ISO 17025

Produto com matérias-primas de origem vegetal

e completamente biodegradável*

Limpeza rápida e eficaz. Seca rapidamente

Produto de limpeza rápido e altamente eficaz em manchas de tinta, canetas de feltro e nódoas de gordura
vegetal ou mineral. Garante a limpeza imediata e completa das sujidades mais persistentes. Deixa as
superfícies limpas e sem resíduos. Elimina as manchas mais difíceis, como marcadores indeléveis, tinta, etc.
de superfícies duras. Indicado para limpezas períodicas e profundas sem ter de enxaguar. Perfume floral,
delicado e persistente, sem alergénios (Reg. 648/2004). Contém matérias-primas de origem vegetal (por ex.
tensioativos, sabão) derivadas do processamento de óleo de coco. Sem fosfatos. CAMPOS DE APLICAÇÂO:
remoção de marcas de saltos em pavimentos não encerados, remoção de insetos dos vidros, remoção de
dísticos e colas de vidros, pavimentos, superfícies laváveis e alumínio não envernizado, remoção a seco de
cera de pavimentos (à exceção de borracha ou linóleo).

COMO USAR

Formato 750 ml: pulverize o produto sobre a superfície que pretende limpar e passe com um pano até secar
completamente. Formato 5 kg: deite o produto no pulverizador antes de usar. Pulverize o produto sobre a
superfície que pretende limpar e passe com um pano até secar completamente. Para pequenas superfícies
e para a limpeza da sujidade diária, pulverize o produto no pano. Verificar a compatibilidade dos materiais
em partes escondidas (tecido, couro etc..) antes de usar. Em superfícies envernizadas verificar que a cor não
desbote. Não usar em plástico ABS (ex. revestimentos especiais de telefones), teclados, ecrãs LCD. Em
equipamentos elétricos não borrifar o produto diretamente sobre os componentes. Não usar em
pavimentos e superfícies enceradas.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso. Idóneo também na limpeza de superfícies interiores de embarcações, barcos e outros
meios de transporte. O uso da diluição aconselhada permite poupar e reduzir ao minimo o impacto
ambiental. Este produto não se destina a utilização em larga escala.
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DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Amarelo
ODOR: Floral
COV: 0,00%

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

< 11,4 13 ± 1 1.002

PRECAUÇÕES

Provoca lesões oculares graves. 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. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS
ou um médico. Contém 2-fenoxietanol. Não ingerir.

PERIGO

NOTA

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

4388 Kg 5 4 9x4=36

5700 ml 750 12 11x3=33
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