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Generalidades
Modo de utilização

O HELP é um desengordurante superactivo,
utilizado para a remoção de ceras e a limpeza a
fundo de todas as superfícies verticais não
envernizadas.
Graças à sua formulação em gel, o HELP adere
à superfície em que é aplicado, sendo o produto
ideal para remover as acumulações mais
frequentes e difíceis de cera e de sujidade de
rodapés, cantos, degraus e paredes.

O HELP pode ser aplicado com um pano, um
pincel, uma esponja ou outro aplicador. Deixar
agir o produto durante cerca de 5 a 10 minutos, e
esfregar com uma boneca abrasiva. Em seguida,
remover o produto com um pano ou uma esponja
e enxaguar muito bem a superfície. Nunca utilizar
este produto em superfícies envernizadas.
Em pavimentos sintéticos, verificar previamente
se o pavimento não perde a cor, realizando um
ensaio numa pequena área do pavimento, de
preferência escondida.

HELP
Gel desengordurante e decapante de 
ceras

HELP é utilizado para:
• remover a cera de superfícies limitadas do
pavimento;
• eliminar acumulações de cera metalizada ou
de sujidade de gordura de cantos, rodapés,
degraus e de todas as zonas da superfície onde
não seja possível intervir com a máquina
rotativa monodisco, sendo portanto necessário
intervir manualmente;
• limpar superfícies verticais.

Campos de aplicação
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HELP

Natureza do perigo e conselhos de
prudência
O produto è irritante par os olhos e pele. Em caso de 
contacto com os olhos, deverá lavá-los imediatamente 
em água abundante e consultar um médico. Usar luvas 
adequadas.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Solventes hidrossolúveis, tensioactivos aniónicos e não iónicos, 
estabilizantes, sequestrantes, perfumes

ASPECTO FÍSICO Gel transparente amarelo

PERFUME Limão

PESO ESPECÍFICO: 1

TEOR DE ACTIVOS 31 %

pH tal qual 12 

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.

5 Lt.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Óculos de 
segurança

Luvas de 
Borracha
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