SURE® Washroom Cleaner
& Descaler
Detergente Desincrustante para Casas de Banho
Descrição
SURE Washroom Cleaner and Descaler 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 Washroom Cleaner and Descaler é um detergente concentrado de
elevada eficácia para a limpeza diária e periódica de superfícies duras resistentes à água
de uma casa de banho. Adequado para águas de qualquer dureza, incluindo zonas de água
dura. A fórmula especial proporciona um desempenho excelente de limpeza ao mesmo
tempo que previne a formação de depósitos de calcário.
Propriedades
• Adequado para limpar e desincrustar todas as superfícies duras resistentes à água de
uma casa de banho
• Limpa sem deixar resíduos
• Sem perfume nem corante
• 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 e, quando usado à concentração
recomendada, não apresenta advertências de segurança para o utilizador
Benefícios
• Fórmula concentrada permite excelentes resultados de poupança
• Limpeza e desincrustação eficaz mesmo em zonas de águas duras
• Adequado para uso em superfícies cromadas e aço inoxidável
• Impacto ambiental reduzido
Instruções de utilização
Dosagem
Método de spray:
Dosear 7,5 ml numa garrafa pulverizadora cheia com 750 ml de água (concentração 1%)
Método de balde:
Dosear 10 ml por litro de água num balde (concentração 1%). Aumentar a dosagem para
30 ml por litro de água para uma forte ação desincrustante (concentração 3%).
Método Mopa Molhada:
Dosear 10 ml por litro de água num balde (concentração 1%). Aumentar a dosagem para
30 ml por litro de água para uma forte ação desincrustante (concentração 3%).
Aplicação:
Método de spray:
• Pulverizar a solução num pano húmido e limpar
• Usar uma esponja para remover a sujidade mais resistente
• Enxaguar ou substituir o pano regularmente
Método de balde:
• Aplicar a solução com um pano/esponja ou mopa e limpar
• Usar uma esponja para remover a sujidade mais resistente
Método Mopa Molhada:
• Aplicar a solução com uma mopa
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Dados Técnicos
Aspeto: 		

líquido incolor amarelado

pH (puro): 		

2,2 +/- 1

Densidade relativa: (20.º C): 		

1.07 +/- 0.02

Viscosidade (20.º C): 		

<50 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/ por especialistas.
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas
Compatibilidade do produto
Segundo as recomendações de utilização, SURE Washroom Cleaner & Descaler é adequado para uso em todos os materiais e superfícies
resistentes à água. Não utilizar em superfícies/materiais sensíveis à água (e.g. madeira não tratada ou cortiça). Antes de utilizar, testar a
compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.
Informação ecológica
* A fórmula de SURE Washroom Cleaner & Descaler é 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 Rótulo Ecológico Europeu (Ecolabel).
Embalagem
SURE Washroom Cleaner & Descaler está disponível em embalagens adequadas para reciclagem.
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