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Propriedades
O shampôo manual é um detergente especialmente estudado para a limpeza de alcatifas, tapetes, carpetes e estofos.  
A sua  composição  rica  em tensoactivos  permite  uma  limpeza  em profundidade  pela   remoção  de  sujidades  e 
nódoas.O oxigénio activo permite a remoção de odores e  nodóas mais dificeis como chá, café, vinho, terra, etc
Tem um efeito antiredepositante de sujidade pois a espuma quando seca forma cristais fácilmente aspirados deixando 
a carpete totalmente limpa e sem resíduos evitando assim a redeposição de sujidade.
Esta é uma solução completa de tratamento pois além da limpeza , tira nódoas, refresca e mantém a carpete  limpa  
durante mais tempo. Não ataca as cores.

Aplicações e modos de utilização
O shampôo manual aplica-se na limpeza e manutenção de  carpetes, tapetes, estofos e alcatifas.
Limpeza geral:
Aspirar a carpete. Diluir o produto da seguinte forma: uma parte de shampoo para 9 partes de água.Misturar bem a 
solução e aplicar com pano limpo (côr firme)ou esponja de modo a fazer espuma e esfregando ligeiramente. Não  
deve ensopar . Deixe secar e aspire 
Nódoas dificeis:
Absorva a nódoa com um pano limpo (côr firme) ou esponja. Com a tampa deite o produto  em cima da nódoa. 
Deixe  actuar  durante  aproximadamente  5  minutos.  Esfregue  com um pano  húmido  (côr  firme)  a  nódoa  e  se  
necessário passe o pano por água e repita todo o processo . Trate sempre as nódoas logo que possivel pois nódoas  
antigas são mais dificeis de sair.
Composição
Tensioactivos aniónicos e não iónicos : Inferior a 5%
Agentes de branqueamento á base de oxigénio: inferior a  5%.
Fosfonatos: inferior a 5%
Policarboxilatos: inferior a 5%
Perfume 

Especificações
Aspecto a 20ºC – Líquido limpido
Cor – Rosa
Odor –  Frutal
pH (20ºC) – 4,8-6,3
Resíduo seco-7,0-9,0 %
Densidade 20ºc-1,022-1,030 g/cm3

Conservação e armazenagem
Armazenar o produto na posição vertical, bem fechada, afastado da exposição solar e em local fresco e seco.

Conselhos de Segurança
Produto irritante.  Irritante  para  a  pele  .  Risco de graves  lesões  oculares.Importante:Manter  fora  do alcance das 
crianças.Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente com 
água e consultar  um especialista  .  Usar luvas  e equipamento  para  a vista/face adequados.Em caso de ingestão,  
consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Centro de Informação Antivenenos tel.  
808 250 143.Consulte a ficha de dados de segurança.

Embalagens/ códigos
 Agisol Limpa Carpetes  1 L ( cx. 6 um.)-00051
  Solis Alcatisol MP 5 L-10048
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