LTS FRUTOS VERMELHOS

Lava Tudo / Higienizante

MANUTENÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES
Aspeto

Odor

pH(20ºC)

Líquido Límpido
Vermelhado

Perfumado

7,5 – 8,5

DESCRIÇÃO
Detergente lava-tudo higienizante, perfumado, destinado à
lavagem e higienização de todo o tipo de superfícies e pavimentos
laváveis.

CARACTERISTÍCAS
Detergente lava-tudo higienizante remove gorduras e odores de todas as superfícies. Limpa em
profundidade sem riscar ou danificar as superfícies. Confere um bom acabamento às superfícies
deixando-as limpas e com um perfume agradável.
O produto não é tóxico nem irrita a pele quando manuseado. Produto Biodegradável.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
O produto é recomendado em todos os trabalhos nos quais se pretende uma limpeza e higienização
simultânea em hospitais, fábricas, casas de banho, átrios, salas, escolas, escritórios, hotéis, etc. Também é
recomendado na lavagem de recipientes, bancadas, etc.

MODO DE EMPREGO
Para remoção de sujidade maiores lavar previamente a superfície, de preferência com água quente ou
morna.
Sujidade normal: Aplicar o produto na proporção de 50 a 250 ml para 5 litros de água tépida, de acordo
com o nível de sujidade presente, com ajuda de uma esfregona ou pano húmido.
Manchas ou sujidade Persistente: Aplicar o produto diretamente sobre a sujidade. Sem deixar o produto
na superfície, enxaguar para remover o excesso de produto.
A madeira não tratada não é uma superfície lavável. Em superfícies delicadas aplicar sempre diluído. Em
caso de dúvida, experimente primeiro numa zona pouco visível.

EMBALAGEM
Embalagens em Polietileno de Alta Densidade de 5L, 10L ou 25 Litros e também em cx. de 4x5Litros.

PRECAUÇÕES
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. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrarlhe 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.

