Ficha Técnica

Detergente para Manutenção Madeira Vegan Nr. 437
Aplicação/Finalidade
Produto de limpeza e manutenção de madeira tratada com óleo e/ou cera, especialmente
pavimentos.
Detergente concentrado de diferentes extratos de plantas, facilmente diluível em água. Valor de PH:
aprox. 8,3.
Composição
Água, citratos, surfactante feito de açúcar, gordura de coco *, álcool, óleo de rícino *, potássio, óleo
de soja, ácido cítrico, xantano, óleo cítrico, * como sabões de potássio. Os produtos naturais não são
inodoros ou livres de emissões. Pode causar reações alérgicas. Ver declaração completa e atual em
www.auro.de.
Aplicação/ Diluição
Primeiro varrer ou aspirar o chão. Em seguida dissolva o detergente para manutenção de madeira
Auro Vegan nº437 em água morna e limpe com um pano húmido. No fim, lava com água limpa (pano
húmido).
Diluição recomendada para 10 l de água:
- superfícies levemente sujas: 0,1 % (=10 ml ou 1/2 tampa)
- superfícies medianamente sujas: 0,3 % (=30 ml ou 1 tampa)
- superfícies intensamente sujas: 0,5 % (=50 ml ou 1 e 1/2 tampa)

Packaging material: Garrafa de polipropileno.
Atenção: Agitar bem antes de abrir. Remover salpicos de imediato com água. Evitar contacto com os
olhos. Usar apenas garrafas de origem. Guardar em local fresco, seco e livre de geada. Manter fora do
alcance de crianças. UBA-Nr. 20410012.
Classe de Perigo: Não se aplica

A ficha técnica dá recomendações e exemplos possíveis de uso. Não se podem tirar obrigações ou quaisquer outras responsabilidades. Proceder consoante estas recomendações não
estabelece nenhuma relação legal. A informação fornecida é baseada no nosso conhecimento presente e não exclui a responsabilidade do utilizador. As respetivas práticas do estado de
arte devem ser respeitadas no momento da pintura e preparação necessária. As condições no local e adequação do produto devem ser verificadas de forma adequada e
profissionalmente. Com a publicação de uma nova versão, esta ficha técnica deixa de ser válida. Data: 01.05.2013 ficha técnica |15.08.2013 declaração completa
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