Ficha Técnica

Detergente Lava Chão Encerado/oleado AURO Nr. 421
Finalidade/Propriedades
Agente de limpeza para superfícies com elevada sujidade impregnada ou superfícies tratadas com bálsamo de
cera de abelha (por exemplo, soalhos de madeira, móveis, terracota, cortiça); forma um filme muito fino de cera
protetora.
O produto contém cera e solventes limpos, com bom poder de dissolver a sujidade. Para camadas de bálsamo de
cera. Intensivo poder de limpeza. Tem propriedades de para um novo enceramento suave. Efeito anti-estático.
Composição
Óleo de laranja, óleo de linhaça, argila intumescente, cera de carnaúba, lecitina, álcool, cera de abelha, agentes
de secagem (sem cobalto). Os produtos naturais não são inodoros ou livres de emissões. Podem causar reações
alérgicas. Ver declaração completa e atualizada em www.auro.de.
Aplicação/Diluição
Usar não diluído. Aplicar usando uma bola de pano (boneca), pincel ou pad. Polir de forma intensa as áreas com
sujidade. Remover a sujidade resultante com o auxílio de uma espátula. Voltar a polir suavemente com pano de
algodão ou pad branco. Se necessário, voltar a encerar as áreas com produtos com cera, por exemplo, Cera Dura
nº 171* conforme o efeito desejado.
Material de embalagem folha de flandres. Vazador feito de polipropileno
Atentção Xi: Irritante, contém óleo de laranja. R10: Inflamável. Manter longe de fontes de ignição, não fumar. Perigo
de ignição espontânea: panos usados devem ser espalhados e separados para secarem, não amarrotar. Pode
causar problemas nos pulmões se ingerido. Após ingestão não forçar o vómito. Não inalar o vapor, aerossol. R38:
Irrita a pele. R43: Pele fica sensível após contacto. S2: Manter fora do alcance das crianças. S24: Evitar contacto
com a pele. S37 Usar luvas de proteção adequadas. S46: Se ingerido, procurar aconselhamento médico de
imediato e mostrar este recipiente ou rótulo. S56: Eliminar este material ou conteúdo nos contentores para matéria
perigosa ou em contentores para lixo especial. Fornecer ventilação adequada e proteção da pele. Guardar em
local fresco acima do ponto de congelação, fechado no recipiente de origem, manter fora do alcance de
crianças. Ver Ficha Técnica e de Segurança. GIS Code: Ö 100.
Embalagem folha de flandres. Eliminação Reciclar apenas recipientes totalmente vazios. Resíduos líquidos: código
EWC 080111. UN1263, ADR 3.
UE COV valor limite de acordo com 2004/42/EG II A (fLb): 700 g/l (2010). COV Produto < 600 g/l.

