GLASS
LIMPEZA DE SUPERFICIES VIDRADAS

MULTI FUNKY
PLUS

FICHA TECNICA

LAVA TUDO CONCENTRADO
Detergente multiusos concentrado especilmente desenvolvido
para proporcionar uma limpeza profunda de todo o tipo de
pavimentos resistentes à água, tais como: pavimentos,
paredes, pedras decorativas, revestimentos
de entradas de edifícios etc.. Devido á sua formulação
altamente concentrada permite uma elevada rentabilização
devido ás altas diluições que é possivel fazer.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Para uma melhor rentabilização do produto e controle de custos , aconselha-se a utilizar o equipamento
de diluição ou a garrafa ECO DOSE.
Aplique o produto directamente sobre as superfícies a limpar deixando actuar durante 5 minutos;
enxagúe bem e seque a superfície.
DILUIÇÃO

PICTOGRAMAS

Limpeza por spray: Encher o pulverizador com 120 ml de produto e o
restante com água. Limpeza com balde: Estação de diluição
automática: diluição de 0,6% a 1% e proceder ao enchimento do
balde. Garrafa doseadora EcoDose ( 1L ): Encher o compartimento da
garrafa com 60 ml a 100 ml e colocar no balde com 10 Litros de água
(diluição de 0,6% a 1% ).
DADOS TÉCNICOS
Aspecto Físico
Transparente

pH
7,50-8,50

Densidade
1,000 - 1,005

Odor

Cor

Solubilidade

Fresco

Verde

Solúvel
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MULTI FUNKY
PLUS

FICHA TECNICA

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha

de Segurança
NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações
decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de
segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro deInformação

SIMBOLOGIA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO

EMBALAGEM

UNIDADE DE VENDA

PALETE

02003UNIMFKPCX1L

1L

CX 12X1L

36 Cx

02003UNIMFKP0005

5L

5L

36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa
fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos
resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações

consultar o Departamento Técnico da Unidete.
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