FICHA DE APRESENTAÇÃO

ECONOMIC T
DESCRIÇÃO:
Economic T é um produto para todo tipo de limpeza e desengraxe.
Economic T é um limpador universal especialmente desenvolvido de acordo com os regulamentos mais
rigorosos e as necessidades de manutenção mais exigentes na Indústria e em Serviços.
Economic T limpa totalmente de forma rápida, produtiva e econômica em condições de segurança. É livre de
solventes produzido à base de água, é ágil e eficaz para limpar e retirar graxas e gorduras. Amigável às
pessoas e ao ambiente.
INDICAÇÕES DE USO:
Para todo o tipo de limpeza e desengraxe.
Para a limpeza de equipamentos, instalações, pisos, paredes, tetos, luminárias.
VANTAGENS:
BASE ÁGUA TOTAL, NÃO INFLAMÁVEL, SEM SOLVENTES, SEM ÁCIDOS, SEM FOSFATOS, SEM SILICONES, SEM
AGENTES TÓXICOS, SEM CHEIRO, SEM VAPORES, NÃO AGRIDE A SÁUDE.
 Seguro 100% e Flexivel em metais, plásticos, lacas, tintas, pisos, paredes, tetos, etc.
 Bio-degradável: alto indice.
 Inofensivo e Amigável.
 Por sua ação rápida e intensa apresenta desempenho superior aos desengraxantes comuns.
 Remove odores desagradáveis. Tem um cheiro neutro.
 Ação antiestática sobre a superfície limpa.
 Rende mais e é mais econômico.
PROCESSO DE LIMPEZA
 Envolve as partículas de sujeira > elimina a sua aderência e cria uma ação anti estática > atua por ação
mecânica de limpeza.
FORMAS DE APLICAÇÃO:
 Pronto para o uso: sem diluição.
 Molhar diretamente ou pulverizar, esfregar, enxaguar com água pura.
 Aplicar e esfregar diretamente com pano umedecido com o produto.
 Imersão sucedida por ação mecânica de limpeza e enxágüe com água pura.
 Lavadoras Industriais.
 Banhos ultra-sônicos.
 Lavadoras de alta pressão.
Nota:
 Pelo aumento da temperatura do Economic T se obtém uma limpeza mais rápida. A temperatura
selecionada pode variar de 1ºC a 90ºC dependendo da natureza e da espessura da sujeira a ser removida.
 Pulverização ou Imersão; Lavadoras Industriais; Banhos ultra-sônicos; Lavadoras de alta pressão; sempre
sucedidas por enxágüe com água pura.
Segurança: Consulte a FICHA DE SEGURANÇA do Produto.
Embalagem: 20 litros; 200 litros; 1.000 litros.
Prazo de Validade: 4 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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