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H A N D  D I S H

Para uma limpeza ecológica de todos os 
seus pratos e a garantia de um resultado 
impressionante.

EMBALAGENS : 
           2 x 5 L

      DOSAGEM RECOMENDADA (para 5 litros):                                                        
 
 Per sporchi leggeri,
 é su�ciente 2,5 a 3 ml

 podendo ser até 7 ml 
 para louça bastante suja

ASPECTO E INFORMAÇÕES GERAIS :
 Líquido incolor 
 pH : 7 
Densidade aproximada de1,05 g/cm3

LEGISLAÇÃO :
Testado e aprovado para ser utilizado em cutelaria e louça de 
barro, em áreas de manuseamento de alimentos e superfícies 
de preparação de alimentos.

A gama de produtos GREEN’R contém ingredientes à base de plantas. 
Garante produtos muito e�cazes que respeitam o ambiente.

Satisfazer as exigências do ECOLABEL (Rótulo Ecológico) implica a 
conformidade com especi�cações extremamente rigorosas, critérios 
de desempenho exigentes, biodegradabilidade aeróbia e anaeróbia 
mais recente e embalagens 100% recicláveis. 

Todos nós temos a responsabilidade de respeitar sempre o 
ambiente. 

UTILIZAÇÃO :
GREEN’R HAND DISH é um agente de limpeza ecológico altamente 
concentrado destinado à lavagem manual de pratos seja qual for a 
dureza da água. 

GREEN’R HAND DISH limpa e desengordura de forma extrema-
mente e�caz sem deixar marcas, ajuda numa secagem rápida e 
cuida das suas mãos.

GREEN’R HAND DISH tem um impacto ambiental mínimo mas tem 
um desempenho superior entre os produtos líderes no mercado.

INSTRUÇÕES : 
Para lavar e�cazmente, passe os pratos rapidamente por água para 
retirar quaisquer restos de comida. Para obter os melhores resultados 
na lavagem, utilize o nível de dosagem recomendado e coloque os 
pratos em água entre 35 e 40 ºC antes de lavar. 
Para minimizar o impacto ambiental, utilize apenas a água ou o 
GREEN’R HAND DISH necessários.

Protege as mãos

Sem perfume

• Para obter mais informações acerca do Ecolabel da 
União Europeia, visite: http://ec.europa.eu/ecolabel 

• Apenas para uso pro�ssional
• Fichas técnicas de segurança do material disponíveis a 
pedido.

Ecológico


