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DESENGORDURANTE BIFÁSICO

GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades

DetergenteDetergenteDetergenteDetergente alcalinoalcalinoalcalinoalcalino pautadopautadopautadopautado porporporpor umaumaumauma eficáciaeficáciaeficáciaeficácia desengordurantedesengordurantedesengordurantedesengordurante

excepcionalexcepcionalexcepcionalexcepcional.... OOOO BIFASTBIFASTBIFASTBIFAST removeremoveremoveremove aaaa sujidadesujidadesujidadesujidade maismaismaismais difícil,difícil,difícil,difícil, inclusiveinclusiveinclusiveinclusive aaaa

quequequeque jájájájá estáestáestáestá incrustadaincrustadaincrustadaincrustada....

O seu elevadíssimo teor de substâncias activas é responsável pela

separação do BIFAST em duas fases, exigindo que o seu recipiente

seja agitado antes da recolha de detergente para diluição e

utilização.

CamposCamposCamposCampos dededede aplicaçãoaplicaçãoaplicaçãoaplicação

BIFAST elimina rápida e completamente os resíduos endurecidos

de óleos, gorduras e sujidade atmosférica.
Este detergente está indicado para a lavagem a fundo de

pavimentos e paredes de oficinas e de instalações industriais,

carroçarias de automóveis, camiões, autocarros, comboios,

metropolitanos, eléctricos, embarcações, tractores, charruas,

empilhadoras, gruas, equipamentos de elevação e movimentação de

cargas e de aeronaves.

O BIFAST também está indicado para o desengorduramento de

motores e de jantes de automóveis.

ModoModoModoModo dededede utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização

AgitarAgitarAgitarAgitar oooo recipienterecipienterecipienterecipiente antesantesantesantes dededede usarusarusarusar....

ParaParaParaPara umaumaumauma utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização comcomcomcom aaaa máquinamáquinamáquinamáquina dededede jactojactojactojacto dededede águaáguaáguaágua aaaa altaaltaaltaalta

pressãopressãopressãopressão, recomenda-se a preparação de uma solução de 5 a 10%

(50 a 100 ml diluídos em 1 litro de água), de modo a que, na saída

do bocal, a concentração seja de 0,5 a 1%.

Enxaguar com água abundante.

ParaParaParaPara aaaa limpezalimpezalimpezalimpeza aaaa baixabaixabaixabaixa pressãopressãopressãopressão aplicar o produto previamente

preparado numa solução de 1 a 5% (100 e 500 ml em 10 litros de

água), segundo o grau de sujidade a ser removida; em seguida,

enxaguar com água abundante.

O BIFAST pode ser utilizado tanto a frio, como a temperaturas de

até 100°C.

Arrefecer previamente as superfícies envernizadas expostas ao sol e

a fontes de calor com um enxaguamento preliminar.
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BIFAST

Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO tensioactivos não iónicos e aniónicos, sequestrantes, solventes hidrossolúveis, substância básica

ASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICO líquido bifásico

PERFUMEPERFUMEPERFUMEPERFUME inodoro

PESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICO 1,12

TEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOS 35%

pH tal qualpH tal qualpH tal qualpH tal qual 14

pH em solução pH em solução pH em solução pH em solução 12 ± 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
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BIFAST

NaturezaNaturezaNaturezaNatureza dodododo perigoperigoperigoperigo eeee conselhosconselhosconselhosconselhos dededede prudênciaprudênciaprudênciaprudência

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações adicionaisadicionaisadicionaisadicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

AgitarAgitarAgitarAgitar oooo recipienterecipienterecipienterecipiente antesantesantesantes dededede usarusarusarusar....

OOOO produtoprodutoprodutoproduto éééé CORROSIVOCORROSIVOCORROSIVOCORROSIVO....

Provoca queimaduras graves.

Em caso de contacto com os olhos, deverá lavá-los

imediatamente em água abundante e consultar um médico.

Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para

a vista/face adequado.

Embalagem de 23 Kg.
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DispositivosDispositivosDispositivosDispositivos dededede protecçãoprotecçãoprotecçãoprotecção individualindividualindividualindividual

Luvas de borracha 

ou PVC 

Óculos de segurança 

FICHA TÉCNICA 

BT 24030/00

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Produtos Químicos para Limpezas Profissionais
EMPRESA COM SISTEMA 

DE GESTÃO DA QUALIDADE 
CERTIFICADO POR DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =


