LAV N

Lava Loiça Manual Limão

COZINHA

ESPECIFICAÇÕES
Aspeto

Odor

pH(20ºC)

Líquido Viscoso
Amarelo

Limão

6,5 – 7,0

DESCRIÇÃO
Detergente perfumado a limão, destinado à lavagem manual de
todos os tipos de loiça. Produto biodegradável.

CARACTERISTÍCAS
Formulado à base de tensioativos biodegradáveis e hidrossolúveis, com elevada concentração de
matéria ativa. Produto neutro, com um bom poder desengordurante, dispersante e espumante, deixa a
loiça limpa e brilhante. Não ataca a pele das mãos nem é corrosivo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
O produto é recomendado para a lavagem manual de todos os utensílios de cozinha (pratos, tachos,
panelas, copos, talheres, caixas, vasilhame, entre outros).

MODO DE EMPREGO
O Produto pode ser diluído na água de lavagem, ou usado diretamente sobre a esponja húmida.
Dosagem recomendada: 2,5mL de produto por cada litro de água. Se for necessário ajustar a dosagem
até obter uma espuma abundante.
Lavar os utensílios, esfregando com uma esponja. Enxaguar abundantemente com água de seguida.
Atenção: Não é adequado o seu uso em máquinas de lavar loiça.

EMBALAGEM
Embalagens em Polietileno de Alta Densidade, de 5L, 10L, 25L e cx. de 4x5 Litros.

PRECAUÇÕES
Contém Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona
[N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reação alérgica.
Provoca Irritação ocular grave. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. 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. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista:
consulte um médico. Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em
vigor no seu município. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente o médico (se
possível mostrar-lhe o rótulo). Em caso de ingestão, consultar o Centro de Informação Antivenenos.

ARMAZENAGEM
Guardar na embalagem original, bem fechada, ao abrigo da luz solar e em local fresco.
Validade do produto: 1 ano.

