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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

  
SETE MIL 

DESENGORDURANTE PAVIMENTOS – AUTO-LAVADORAS 

DESCRIÇÃO 
Detergente desengordurante alcalino, com alto poder desengordurante, para uma limpeza enérgica de 
pavimentos para aplicação com auto-lavadoras. 

PROPRIEDADES 

A sua fórmula concentrada remove sujidades difíceis de todos os pavimentos duros, não protegidos, 
resistentes à água (exceto madeira não protegida). 
• Ideal para limpeza de pavimentos com grande tráfego e com necessidades de limpezas profundas; 
• Penetra e liberta rapidamente gorduras, fuligem, óleos, depósitos diversos e manchas difíceis; 
• Especialmente indicado para limpezas difíceis de cerâmica e azulejos porosos. 
• Económico e multifuncional; 
• Excelente capacidade de desengorduramento; 
• Também indicado para monodiscos e mopa molhada. 

MODO DE EMPREGO 

Dosagem 
• Dosagem mínima: 200mL de produto para 10L de solução (2%/1:50). 
• Aumentar a concentração até 5% para sujidades difíceis. 

Aplicação 
• Manual: Dosear o produto para um balde com água e aplicar a solução. Deixar atuar, esfregar, em 
seguida remover a solução suja. 
• Máquina: Dosear o produto para o tanque com água da máquina. Deixar atuar brevemente e esfregar, 
em seguida remover a solução suja. 
• Usar o método indireto para sujidades difíceis: Esfregar o pavimento sem aspirar, deixar atuar a solução 
durante 5-10 minutos. Esfregar novamente e aspirar diretamente a solução suja com um aspirador de 
líquidos. 

Importante: Não aplicar a solução em pavimentos sensíveis a alcalinos. Não aplicar em superfícies de 
alumínio. 

HIGIENE E SEGURANÇA 

Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 
250 250. 

CARACTERÍSTICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 
Aspeto: Transparente 
Cor: Jade 
Odor: A pinho 
pH: [12,5-13,5] 
Densidade relativa a 20ºC: 1,07 
Propriedade de solubilidade: Solúvel em água  
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 

EMBALAGEM 5L, 20L, 200L 

 

USO PROFISSIONAL 
A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 
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