
DETERGENTE ULTRASAN Detergente universal à base de 
composto de sais de amónio 
quaternário.

Produto de limpeza universal
Limpeza de todo o tipo de superfícies 
laváveis, tais como azulejos, 
pavimentos, bancadas, etc.

Excelente capacidade de 
limpeza e sem odor
Base de composto de sais de amónio 
quaternário.

Fácil aplicação
Pode ser utilizado tanto na lavagem 
manual como com máquina.

Biodegradabilidade a 90%
Respeito pelo meio ambiente.

Inferior a 5% de fosfatos e os 
seus sais tensoativos catiónicos, 
tensoativos não iónicos, EDTA e 
os seus sais.

Respeita o Regulamento (CE) 
nº648/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, relativo aos 
detergentes.

Campos de aplicação
Setor alimentar, hospitais, câmaras 
frigoríficas, balcões de aço inox, mesas, 
revestimentos em azulejo, limpeza de 
pavimentos, etc.
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Conteúdo 10 kg

Embalagem Bidão

Cor Incolor

PH 11/12

Odor Muito fraco
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Dosagem:
Limpeza de pavimentos:
10-20ml para 1L de água

Limpeza profunda:
20-40ml para 1L de água

Aplicação:
Adequado para limpeza manual e com máquina.

Nota:
Não utilizar em materiais sensíveis ao contacto com agentes 
químicos alcalinos.

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.

Artigos complementares:

Torneira para bidão
Art.-Nr. 0891 302 01


