Informações Técnicas

START DET MAQ
START DET MAQ especialmente desenvolvido
para a limpeza diária de pisos tratados com
acabamento
acrílico,
pisos
não
tratados
(porcelanato e cerâmica vitrificada) e limpeza de
rejuntes.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Não reage com acabamentos acrílicos
evitando o amarelamento do piso;
 Rendimento 20 a 30 m2 por litro diluído;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Antes de usar teste numa pequena área.
MANUTENÇÃO DIÁRIA DE PISOS TRATADOS
COM SISTEMAS ACRÍLICOS:
Com enceradeira de baixa rotação: Utilizar o
produto na diluição de 1:300 (ou seja, diluir 1L de
START DET MAQ em 299L de água) com auxílio
do mop. Passar a máquina com disco apropriado
para a função. Recolher a solução e enxaguar.
Deixar o piso secar totalmente.
Com mop: Lavar o piso usando mop úmido na
mesma diluição acima citada. Recolher a solução.
Com máquina lavadora: Utilizar o produto na
diluição de 1:300 até 1:500. Passar um mop
umedecido em água limpa nas marcas deixadas
pela máquina lavadora. Não é necessário
enxaguar.
MANUTENÇÃO
PERIÓDICA
DE
PISOS
TRATADOS COM SISTEMAS ACRÍLICOS
(LIMPEZA PROFUNDA): Com enceradeira de
baixa rotação: Utilizar o produto na diluição de
1:150 (ou seja, diluir 1L de START DET MAQ em
149L de água). Passar a enceradeira de baixa
rotação, utilizando disco apropriado, recolher a
solução e enxaguar. Aplicar então as recamadas.
Limpeza de rejuntes de pisos não tratados:
Lavar o piso com auxílio de enceradeira de baixa
rotação e escova de nylon, usando o produto na
diluição de 1:25. Recolher a solução e enxaguar.
Todo produto concentrado deve ser diluído
somente na hora do uso, utilizando água limpa.
ATENÇÃO: Enquanto molhado, o piso pode se
tornar escorregadio. Deve-se isolar a área do
tráfego de pessoas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Rosa
pH (tal qual): > 10,5

COMPOSIÇÃO
Nonilfenol etoxilado, hidróxido de amônio,
dietanolamida de óleo de coco, álcool primário
etoxilado, óxido de tetradecil dimetilamina,
sequestrantes, dispersantes, sinergista, atenuador
de espuma, alcalinizante, conservante, corante e
veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem original,
ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES
CUIDADO: IRRITANTE PARA OS OLHOS E
PELE. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado: Perigosa sua ingestão! Não ingerir. Evite
a inalação ou aspiração, contato com as roupas,
os olhos e contato com a pele durante o
manuseio. Em caso de contato com os olhos ou
com a pele, lave imediatamente com água em
abundância. Em caso de ingestão, não provoque
vômito e consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do
produto. Ao abrir a embalagem evite respingos do
produto. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins. Telefone de emergência (CEATOX):
0800 0148 110. ATENÇÃO: NÃO MISTURAR
COM PRODUTOS ÁCIDOS OU CLORADOS.
NÃO UTILIZAR EM AMBIENTES TOTALMENTE
FECHADOS.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L.
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