APRESENTAÇÃO

ACQUA CLEANER PISOS
DESCRIÇÃO:
Acqua Cleaner Pisos é para lavar pisos. Atua por tensão superficial sobre a ligação das sujidades e das matérias graxas nos
pisos, limpando-as totalmente. Forte e eficaz ação sobre graxas e óleos.
Acqua Cleaner Pisos é livre de solventes, base água total. Amigável às pessoas e ao ambiente. Evita a emulsão dos resíduos
graxos e sujidades com a água após a lavagem onde a ação das caixas de separação é facilitada com alta produtividade para o
reuso das águas e economias no tratamento de efluentes.
Acqua Cleaner Pisos limpa por ação mecânica gerando brilho nos pisos. Gera uma ação anti estática que retarda a
impregnação de sujidades após a limpeza.
FORMA E INDICAÇÕES DE USO:
Aplicar, espalhar a solução liquida com o produto via máquina ou manual. Ação mecânica com lavadoras rotativas
ou escovas manuais ou ainda pano, esperar pelo menos 2 minutos, enxaguar com água pura, secar. Em pisos lisos
(não porosos), secar diretamente com o rodo.
Pisos Industriais, de Mecânicas, Restaurantes, Shopping Centers, Escolas, Estações, Aeroportos,...
VANTAGENS:
BASE ÁGUA TOTAL, NÃO INFLAMÁVEL, SEM SOLVENTES, SEM ÁCIDOS, SEM FOSFATOS, SEM SILICONES, SEM AGENTES
TÓXICOS, SEM VAPORES TÓXICOS, NÃO AGRIDE A SÁUDE.
Seguro 100% e Flexivel em todos os tipos de superficies.
Inofensivo e Amigável.
Bio-degradável em niveis muito superiores.
Limpeza rápida, simples, eficaz e intensiva.
Remove óleos, combustíveis, graxas, sujidades em geral com facilidade.
Remove odores desagradáveis. Seu cheiro é leve, suave.
Não emulsiona > facilita o descarte e o tratamento de efluentes.
Ação Antiestática sobre as superfícies. Elas tornam-se menos vulneráveis à sujeira.
Brilho natural.
Não inflamável.
PROCESSO DE LIMPEZA
Envolve as partículas de sujeira
Elimina a sua aderência e cria uma ação anti estática
Atua por ação mecânica de limpeza, manual ou mecanizada
DILUIÇÕES PARA AS SOLUÇÕES DE LIMPEZA COM ACQUA CLEANER PISOS
Puro para pisos limpos diariamente pela alta movimentação de pessoas e veículos.
50% para pisos com sujidades médias do dia.
3% a 20% para pisos normais limpos diariamente.
Nota: Acqua Cleaner Pisos pode ser aquecido até 60º C. Aumentar a sua temperatura potencializa a limpeza e torna o processo mais ágil e econômico pelo aumento da
diluição na Solução de Lavagem.
Segurança: Consulte a sua FICHA DE SEGURANÇA do Produto.
Embalagens: 2 litros, 5litros, 20 litros, 200 litros, 1.000 litros.
Prazo de Validade: 2 anos.
Armazenamento: Não armazene abaixo de 2°C e acima de 50°C. Não utilize o produto abaixo de 2°C.
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