
      

 

Ficha Técnica 
 

NETTION FR-50 
  

 Champô espumante  
para tapetes e alcatifas 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
Ativo limpador espumante para tapetes e alcatifas com alto poder desengordurante, que realça as cores 
e não castiga as fibras. Proporciona uma espuma cremosa que emulsiona e mantem em suspenso a 
sujidade aderida nas fibras têxteis, sem deixar resíduos que favoreçam o reensujamento. Pode-se 
utilizar de forma manual ou com rotativa. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Aspirar bem o estofo ou alcatifa que se vá a limpar y diluir em água NETTION FR-50 à dose de 1:20 - 
1:10, dependendo da sujidade a eliminar. Limpeza manual: Fazer a diluição num balde, preferivelmente 
com água quente e agitar para fazer espuma. Aplicar, esfregar o tecido com escova, deixar secar e 
aspirar. Máquina rotativa com equipamento de espuma: Encher o depósito da máquina com a diluição e 
aplicar generosamente a espuma sobre a alcatifa, dando passadas lentas e sobrepondo-as. Deixar 
secar e aspirar. Pode-se usar puro como pré-tratamento das manchas antes da limpeza. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Amarelo 
Odor    Frutal 
pH (10%)   9 
Densidade (20ºC)  1023 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

 
Atenção 

 

Indicações de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave.  
Conselhos de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. P280: 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, 
se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular 
persista: consulte um médico. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso 
de acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250. 

 
 
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. 
 


