Ficha Técnica

LAVAPER TP-10
Limpador de tapeçarias,
carpetes e tapetes

CARATERÍSTICAS
É um enérgico detergente de grande eficácia e versatilidade na limpeza de qualquer tipo de tecido e
superfície lavável. Formulado para a limpeza de tapeçarias, carpetes e tapetes, inclusivé os mais sujos,
em hotelaria e colectividades. Assim, mostra-se como o produto mais idóneo para a limpeza interior do
automóvel, limpando em profundidade a tapeçaria e o resto do habitáculo, eliminando o possível odor a
tabaco e deixando um agradável aroma a limpo.
Se se utiliza com máquina de injecção/extracção, deverá adicionar-se anti-espumante no depósito do
detergente.

MODO DE UTILIZAÇÃO
Pulverizar a superfície a limpar com uma diluição do produto compreendida entre 5-10 %, deixar actuar
e esfregar com esponja, pano ou escova para roupa. Para obter óptimos resultados, esfregue várias
vezes, enxaguando e escorrendo o pano ou esponja em cada operação.
Se se utiliza com máquina injecção/extracção, fazê-lo do modo habitual e sem esquecer a adição de
anti-espumante.
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido transparente
Cor
Verde
Odor
A pinho
pH (10%)
11.4
Densidade (20 ºC)
1050 kg/m3
Solubilidade
Facilmente solúvel em água fria

APRESENTAÇÃO
Embalagem de 10 e 20 litros

PRECAUÇOES

Atenção

Advertências de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Skin Irrit. 2:
H315 - Provoca irritação cutânea.
Recomendações de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento.
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P302+P352: EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P332+P313: Em caso de irritação cutânea:
consulte um médico. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Informação suplementar: Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de
acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800 250 250.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do
produto.

