ARKITEK Floor Care
Detergente
Detergente neutro para todas as superfícies.
ARKITEK Floor Care é um detergente neutro altamente concentrado para
a limpeza diária de todas as superfícies, tais como pavimentos e
revestimentos vinílicos, parquet envernizado, pavimentos flutuantes,
mármore, cerâmica, grés, resinas e outros, mesmo os pavimentos mais
delicados.
Graças a um excelente poder desengordurante torna possível alcançar
excelentes resultados, mesmo em superfícies muito sujas.
Dados Técnicos
Caraterísticas Fisicas (20°C – 60% U.R.)

Aspeto

Liquido verde

Peso específico

1,00 ± 0,02 gr/cm3

Viscosidade (FORD 4)

10’’

pH (sol.10%)

~9

Armazenamento e Rotulagem

Armazenar na embalagem
original fechada à
temperatura ambiente
Embalagem

12 Meses
PROTEGER DO
GELO
1 lt.

Símbolo de Risco

NENHUM

Emb.
Modo de Aplicação

✔ Antes de lavar o pavimento, remover a poeira e sujidade com uma vassoura, aspirador de pó ou outro
sistema de limpeza a seco.
✔ Lave o pavimento com um pano macio. O pano deve ser muito bem torcido para utilizar o mínimo de
quantidade de água adequada à limpeza do pavimento.
AVISO: Excessos de água nas lavagens danificam irreparavelmente os pavimentos.
✔ Agitar a embalagem antes de usar. Dilui-se o produto de acordo com a sujidade a ser removida.
Limpeza Frequente: 20-30 ml de produto por litro de água quente. Limpeza profunda: 70-100 ml de produto por
litro de água quente. AVISO: Não exceda as quantidades recomendadas.
✔ Caso seja necessário, repita a operação. Poderá pisar o pavimento apenas quando totalmente seco.
Aconselha-se a ventilar o espaço para uma secagem mais rápida, evitando humidades e condensações no
espaço a higienizar.

Normas de Segurança
SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL. Respeitar estritamente as informações apresentadas no rótulo da
embalagem. Consulte a ficha técnica antes de usar.
Em conformidade com a Eu.Reg.648 / 2004 e as seguintes alterações e ajustes.
Contém mistura de tensioactivos catiónicos e não iónicos com biodegradabilidade> 90% (<5%), Laureth4Phosphate (<5%), EDTA (<5%), perfume.

Eliminação de Resíduos
Descarte o produto não utilizado e embalagens vazias de acordo com as disposições da legislação
local.
As informações descritas na presente ficha técnica são apenas orientadoras e não detêm a nossa responsabilidade;
As condições ambientais e as modalidades de empregos estão fora do nosso controle. Recomendamos verificar que o
produto se encaixa para o trabalho a ser feito. REV-1 19-06-2012 A ficha técnica atual substitui a anterior.
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