SURE® Hand Dishwash
Detergente para lavagem manual de louça
Descrição
SURE Hand Dishwash faz parte de uma gama única de produtos de limpeza
profissional, à base de plantas, 100% biodegradáveis, para todas as necessidades de
limpeza diária. SURE Hand Dishwash é um detergente concentrado para a lavagem
manual de louça, tachos, panelas, porcelana, vidro e todos os utensílios laváveis.
Propriedades
• Adequado para a limpeza de tachos, panelas, porcelana, vidro e todos os utensílios
laváveis
• Sem perfume nem corante (requisito do UE Ecolabel)
• Contém ingredientes à base de plantas provenientes de fontes renováveis
• 100% Biodegradável e decomposto por processos naturais
• Não é classificado como perigoso para o ambiente, não apresenta advertências de
segurança para o utilizador
• Sem classificação de perigo
Benefícios
• Fórmula concentrada permite excelentes resultados de poupança
• Sem manchas, enxaguamento fácil para um acabamento brilhante
• Elimina gordura e comida ressequida
• Impacto ambiental reduzido
Instruções de utilização
1. Encher a cuba com água morna e dosear 1-2 ml de SURE Hand Dishwash por litro 		
(concentração de 0,1-0,2%).
2. Molhar as peças a limpar e lavar com um pano, escova ou esfregão.
3. Enxaguar completamente com água limpa e deixar secar ao ar.
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Dados Técnicos
Aspeto

líquido incolor amarelado

pH (puro)

5

Densidade relativa (20°C)

1.02

Viscosidade (20°C)

340 mPa.s.

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.
Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS).
Apenas para uso profissional/especialistas.
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.
Compatibilidade do produto
Segundo as recomendações de utilização, SURE Hand Dishwash é adequado para uso em todos os materiais habitualmente encontrados
em cozinhas.
Informação ecológica
A fórmula de SURE Hand Dishwash está testada para ser 100% biodegradável, de acordo com os critérios OECD 301B.
Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da
UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.
Encontra-se pendente a inscrição para o Ecolabel da UE.
Embalagem disponível
SURE Hand Dishwash está disponível em embalagens de 1L e de 5L, ambas adequadas para reciclagem.
A embalagem de 5L pode ser usada para encher a embalagem de 1L, para facilitar a utilização diária.
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