Descrição:
Detergente limpador de pH neutro e protetor de
pavimentos (acrílicos) NÃO constituídos por madeira ou
cortiça, que não deteriora a cor ou estética original do
material. Reduz a eletricidade estática e proporciona uma
proteção extra ao pavimento, pois protege as juntas e
extremidades dos pavimentos laminados, evitando a sua
deformação e empolamento. Repele a sujidade e não
escorrega. Não necessita de enxaguamento e não
acumula camadas. Agradavelmente perfumado.

Aplicações:
Recomendado para pavimentos como a tarima e parquê laminados
acrílicos (não de madeira natural), pavimentos vinílicos, pavimentos de
linóleo e todos os tipos de pavimentos sintéticos ou decorativos sem
revestimentos protetores ou encerados.

Modo de emprego:
LIMPADOR/PRODUTO DE
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DE
TARIMA LAMINADA E SINTÉTICOS
Pictogramas de uso:

APRESENTAÇÃO:
TSMF095: 4 Garrafas de 4 l.

Diluir 50-70 ml num balde de limpeza com 5 l de água. Espalhar com a
esfregona muito escorrida. Deixar secar. Não enxaguar.
Não molhar excessivamente o pavimento. Preferível usar uma esfregona
de microfibra. Apto para seu uso em autolavadora. Espuma reduzida.

Características Técnicas:
*PROPRIEDADES: Detergente neutro para tarima laminada.
Efeito ambientador. Biodegradável.
* ESPECIFICAÇÕES:
ASPETO:
Líquido translúcido
COR:
Pêssego
ODOR:
Madeiras e sabões naturais
DENSIDADE (20 ºC):
996 - 1000 kg/m³
pH:
4-5
*COMPOSIÇÃO: Mistura aquosa à base de tensoativos, aditivos
e perfume

Conservação e Armazenagem:
Armazenar no recipiente original, bem fechado, protegendo-o de calor
e frio intensos. Evitar o congelamento. Não expor à luz solar direta.

Pictogramas de sinalização:

Segurança e manuseamento:

Empresa certificada pelo BVQI:

ATENÇÃO: Provoca irritação ocular grave. Usar luvas/óculos de
proteção. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar com água
cuidadosamente durante vários minutos. Remover as lentes de contato
quando as tiver colocadas e caso possa fazê-lo com facilidade.
Prosseguir com a lavagem. Se a irritação ocular persistir: Consultar um
médico. Contém: Isoeugenol. Pode provocar uma reação alérgica.
Não ingerir. Manter fora do alcance de crianças. USO PROFISSIONAL.

ISO 9001 / ISO 14001 GESTÃO AMBIENTAL

Advertências:
Em caso de acidente, consultar o Serviço Médico de Informação
Toxicológica, Tel. 915620420.

TENSIOATIVOS BIODEGRADÁVEIS DE ACORDO COM:

Regulamento 648/2004/CE

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá qualquer dúvida ou consulta
sobre o produto ou sobre a sua
aplicação sem qualquer compromisso.
Tel. (+34) 902.116.836

NOTA: A garantia da Thomil, S.A. limita-se à qualidade do produto, declinando qualquer responsabilidade derivada de uso inadequado.
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