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ECOSPEED
Detergente ECOLABEL pronto a usar, para 
janelas e mobiliário

O ECOSPEED é um detergente
ECOLABEL rápido, perfumado, pronto a
usar, que se emprega para a limpeza
quotidiana, por pulverização, e para a
limpeza do pó de todas as superfícies
laváveis, de vidros e de caixilhos.
Remove a sujidade quotidiana, a gordura e
as dedadas de superfícies de vidro,
plásticas e laminadas.
O detergente ECOSPEED desengordura a
fundo e completamente, não deixa
resíduos e dispensa enxaguamento.
O ECOSPEED tem um aroma agradável, e
dispersa no ambiente um perfume a limpo,
fresco e duradouro.

Pulverizar o ECOSPEED sobre a
superfície e esfregar com um pano ou um
papel fino até secar.

Ao utilizar a dose correcta indicada está a
poupar dinheiro e a reduzir o impacto
ambiental do produto.

O ECOSPEED é recomendado para a
limpeza diária de janelas, vidros,
caixilhos, superfícies vitrificadas,
superfícies modernas, móveis,
secretárias, mesas.

Generalidades Campos de aplicação

Modo de utilização

Rótulo ecológico da União Europeia

Atribuído a bens ou serviços que cumprem os 
requisitos ambientais do sistema de atribuição do 

rótulo ecológico da UE

Número de registo da licença: IT / 20 / 14

ECOSPEED satisfaz os requisitos da Decisão da Comissão 2005/344/CE, tendo obtido a marca de
Qualidade Ecológica ECOLABEL.
Para mais informações visite o sítio web do rótulo ecológico comunitário:
http://europa.eu.int/ecolabel .
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20 frascos de 750 ml.
com 4 pulverizadores

ECOSPEED
Características técnicas

O produto não é considerado perigoso.

Não inale o produto pulverizado. Manter fora do alcance

das crianças. Não misture produtos de limpeza
diferentes.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Não deitar o recipiente para o lixo caseiro depois da 
utilização. 

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

Informações adicionais

COMPOSIÇÃO tensioactivos não iónicos, solventes hidrossolúveis, perfumes, corantes

ASPECTO FÍSICO líquido transparente verde água-marinha

PERFUME floral

PESO ESPECÍFICO: 0,99

pH tal qual 7,5 ± 0,5 

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

completa

BIODEGRADABILIDADE 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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