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LIMPEZA INDUSTRIAL Produto de limpeza especial de 
alta qualidade para a indústria e 
comércio.

Limpeza e dissolução forte
•  Remove facilmente restos de fita cola 

e autocolantes.
•  Dissolve mesmo os resíduos mais 

difíceis como cera, abrasão de 
borracha, restos de silicone, óleo e 
gordura.

Compatibilidade com materiais
•  Não danifica superfícies sensíveis 

como alumínio, latão e aço inox.

Amigo do utilizador
•  Sem odor desagradável para o 

utilizador e ambiente.
• Limpeza rápida e eficaz.

Sem acetona

Sem silicone e AOX

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos 
que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento 
e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. 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 a qualidade constante dos 
nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Aplicação:
Limpa peças de máquinas, plástico e 
superfícies metálicas de resíduos de 
cola. Também indicado para remover 
revestimentos de conservação e 
proteção como por ex. discos de travão.

Nota:
Antes de aplicar teste a compatibilidade 
em superfícies de borracha e plástico 
num local pouco visível. Pode danificar a 
pintura.

Homologação
NSF = Organização reconhecida 
internacionalmente para o controlo e 
registo de produtos utilizados na 
indústria alimentar.

Com registo NSF K3 (nr.: 149621 
para 150 ml e 500 ml e nr.: 149620 
para 5l), conforme os requisitos da K3.
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Art.-Nr. 0893 140 015 0893 140 0893 140 05 
Qt./Emb. 1/24 1/12 1
Conteúdo 150 ml 500 ml 5 l
Recipiente Lata de aerosol Lata de aerosol Bidão
Nr. do registo NSF 149621 149621 149620

Produtos complementares Art.-Nr.
Torneira para bidão de 5 l 0891 302 01
Pulverizador universal 1 l 0891 503 001
Disco para decapadora DBS 0585 91


