
SPRAY DE CONSERVAÇÃO PARA AÇO INOX    Produto para limpeza de super-
fícies metálicas . 

 Emulsão nutritiva e cremosa 
com efeito de limpeza
• Remove efi cazmente sujidade, marcas 

de limpeza e impressões digitais 
gordurosas 

• Aplicação possível em superfícies 
verticais 

Art.-Nr. 0893 121

Qt./Emb. 1/12

Base química Óleo branco médico com óleos sintéticos

Odor/Fragância Característico

Cor Branco

Valor pH 10,2

Biodegradável Sim

Sem AOX Sim

Sem Silicone Sim

Validade após data de produção 24 meses

Conteúdo 400 ml

  Nota 
Testado para locais de processamento 
alimentar. Evite o contato com 
alimentos. Não pulverize contra 
superfícies quentes e evitar a aplicação 
ao sol.   

 As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido 
à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer 
responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação 
técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos 
nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. 

ÓLEO DE CONSERVAÇÃO PARA AÇO INOX Tratamento rápido e simples de 
superfícies metálicas.  

 Aplicação rápida e fácil
• Remove manchas, pó, marcas 

de limpeza e impressões digitais 
gordurosas

Óleo conservador e protetor
• Confere uma superfície uniforme e 

brilhante
• Cria uma película protetora que 

repele a água e protege da sujidade

Testado para utilização no setor 
alimentar
Pode ser aplicado em locais de 
processamento alimentar, como 
cozinhas, cantinas, talhos, entre outros. 

Art.-Nr. 0893 121 0  
Qt./Emb. 1/12

Base química Hidrocarboneto alifático

Odor/Fragância Característico

Cor Cinzento

Sem AOX Sim

Sem Silicone Sim

Validade após data de produção 24 meses

Conteúdo 400 ml

  Nota 
 Testado para locais de processamento alimentar. Evite o contato com alimentos. 
Não pulverize contra superfícies quentes e evitar a aplicação ao sol.  
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 Com registo NSF A7 (nr.: 152466), 
conforme os requisitos da A7. 
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