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Para a garantia de uma descalci�cação de 
todas as super�cies com a garantia de um 
resultado impecável

DOSAGEM RECOMENDADA:

Dosagem: 5,3%
Pulverizador:  2 doses de 20 mL num pulverizador de 750mL.
Coloque 2 doses de 20ml de produto concentrado no pulverizador 
de 750 mL, encha o pulverizador com água (710 mL).
Renovação de super�cies: adaptar a concentração
Para a lavagem de pavimentos, adapte a dosagem de 20 a 60 mL 
para 8 Lt de água de acordo com a sujidade a limpar.

CARACTERISTICAS:

Liquido encarnado
pH 1,5
Densidade relativa 1,064

A gama GREEN'R contém matérias-primas de origem vegetal, garantindo 
produtos muito e�cazes e que respeitam o meio ambiente.
Satisfazer as necessidades ECOLABEL, é responder a um conjunto de 
critérios muito restritos, exigências de desempenho rigorosas, uma 
biodegradabilidade aeróbia e anaeróbia, e embalagens 100% 
recicláveis. O respeito pelo meio ambiente é uma responsabilidade de 
todos.

UTILIZAÇÃO:

• GREEN’R POWER SANIT diluído é um descalci�cante forte, é re- 
comendado para a eliminação rápida de depósitos de calcário e 
sujidades minerais. Atua rapidamente e tem um perfume muito 
ligeiro.
• Em sanitários: para todas as superfícies e objetos resistentes a 
produtos ácidos e a água (banheiras, lavatórios, sanitas, etc.).
• Em cozinhas: para todas as superfícies de trabalho, superfícies em 
inox, banho-maria, autoclaves.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

• GREEN’R POWER SANIT deverá ser diluído para aplicação manual.
• Detergente de aplicação em espuma: pulverize a solução direta-
mente sob a superfície, ou aplique com um pano. Esfregue. Deixe 
atuar durante 5 a 10 minutos e enxague abundantemente com água.
• Conforme legislação relativa a detergentes de superfícies que 
poderão entrar em contacto com géneros alimentícios, enxaguar 
obrigatoriamente com água potável.
• Não utilize em superfícies sensíveis aos ácidos (ex: pedro mármore).

ACONDICIONAMENTOS

SA0000000 4 x 1 L
SA0000000 2 x 5 L
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• Ficha de dados de segurança disponíveis 
 por solicitação


