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GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades

BETABETABETABETA éééé umumumum detergentedetergentedetergentedetergente superconcentradosuperconcentradosuperconcentradosuperconcentrado recomendadorecomendadorecomendadorecomendado paraparaparapara aaaa

limpezalimpezalimpezalimpeza rápidarápidarápidarápida quotidianaquotidianaquotidianaquotidiana dededede pavimentospavimentospavimentospavimentos....

Pautado por uma capacidade de humidificação elevada, o

detergente BETA destina-se especificamente para ser utilizado em

todos os pavimentos que repelem água, como os pavimentos

termoplásticos, tratados ou não, e os pavimentos em grés

porcelanado.

BETA não deixa manchas nem resíduos, e não necessita de

enxaguamento, não produz espuma e pode ser utilizado inclusive

com máquina de lavar e secar.

AAAA utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização dededede BETABETABETABETA permitepermitepermitepermite racionalizarracionalizarracionalizarracionalizar eeee controlarcontrolarcontrolarcontrolar osososos

consumosconsumosconsumosconsumos dodododo produto,produto,produto,produto, reduzindoreduzindoreduzindoreduzindo osososos desperdícios,desperdícios,desperdícios,desperdícios, permitindopermitindopermitindopermitindo

aindaaindaaindaainda limitarlimitarlimitarlimitar drasticamentedrasticamentedrasticamentedrasticamente oooo espaçoespaçoespaçoespaço necessárionecessárionecessárionecessário emememem armazéns,armazéns,armazéns,armazéns,

simplificarsimplificarsimplificarsimplificar aaaa dosagemdosagemdosagemdosagem eeee aaaa manipulaçãomanipulaçãomanipulaçãomanipulação dodododo produtoprodutoprodutoproduto e,e,e,e, também,também,também,também,

reduzirreduzirreduzirreduzir osososos custoscustoscustoscustos dededede transportetransportetransportetransporte eeee dededede armazenamentoarmazenamentoarmazenamentoarmazenamento....

PorPorPorPor outrooutrooutrooutro lado,lado,lado,lado, contribuicontribuicontribuicontribui igualmenteigualmenteigualmenteigualmente paraparaparapara aaaa reduçãoreduçãoreduçãoredução dodododo volumevolumevolumevolume dededede

plásticoplásticoplásticoplástico nosnosnosnos contentorescontentorescontentorescontentores dededede recolharecolharecolharecolha dededede lixolixolixolixo paraparaparapara reciclarreciclarreciclarreciclar....

CamposCamposCamposCampos dededede aplicaçãoaplicaçãoaplicaçãoaplicação
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O BETA está indicado para a limpeza de todos os tipos de

pavimentos.

Este detergente está particularmente indicado para a lavagem

quotidiana de pavimentos em PVC, borracha e linóleo, tratados ou

não, de pavimentos em grés porcelanado, em mármore submetido

a polimento com chumbo e ainda de pavimentos polidos e

vitrificados em geral.
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Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO Tensioactivos anionicos, solventes hidrossolúveis, perfumes, sequestrantes

ASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICO líquido transparente azul

PERFUMEPERFUMEPERFUMEPERFUME rosa

PESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICO 1

pH tal qual pH tal qual pH tal qual pH tal qual 7,5 ± 0,5

pH em soluçãopH em soluçãopH em soluçãopH em solução 7,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUA completa

BIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o
Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes

BETA
Detergente abrilhantador superconcentradosuperconcentradosuperconcentradosuperconcentrado para manutenção de 
pavimentos
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NaturezaNaturezaNaturezaNatureza dodododo perigoperigoperigoperigo eeee conselhosconselhosconselhosconselhos dededede prudênciaprudênciaprudênciaprudência

O produto não é considerado perigoso.

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações adicionaisadicionaisadicionaisadicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

BETA

FICHA TÉCNICA

BT 40101/00
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6 frascos

doseadores de 1 lt.

4 embalagens de 5 lt.

SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS DEDEDEDE DOSAGEMDOSAGEMDOSAGEMDOSAGEM::::

DOSAGEM COM TAMPA DOSEADORA DE 30 ml:DOSAGEM COM TAMPA DOSEADORA DE 30 ml:DOSAGEM COM TAMPA DOSEADORA DE 30 ml:DOSAGEM COM TAMPA DOSEADORA DE 30 ml:

• 1 - 2 doses de 25 ml em 8 litros de água.

DOSAGEM COM FRASCO DOSEADOR OU DOSAGEM COM FRASCO DOSEADOR OU DOSAGEM COM FRASCO DOSEADOR OU DOSAGEM COM FRASCO DOSEADOR OU 

DOSINGDOSINGDOSINGDOSING----K:K:K:K:

• 1 - 2 doses de 25 ml em 8 litros de água.

ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção dededede pavimentospavimentospavimentospavimentos::::

1 dose de 25 ml. em 8 litros de água (0,3%).

No caso de pavimentos com um grau elevado de repelência de água, deitar

2 doses em 8 litros de água.

Preparar a solução e aplicar manualmente, com uma mopa ou de forma

mecânica com uma lavadora-aspiradora.

BETA não necessita enxaguamento.

ModoModoModoModo dededede utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização
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