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Generalidades Modo de utilização

K411 BAR é um detergente líquido
concentrado à base de cloro activo para as
máquinas de loiça profissionais e semi-
profissionais.

Graças às suas elevadas propriedade
desengordurante e de remoção da sujidade,
dissolve as manchas e as incrustações de
alimentos, fazendo com que a loiça e os
copos fiquem brilhantes.

K411 BAR exerce uma acção higienizante e
odorante na loiça. Evita a formação de
incrustações na máquina de loiça, não deixa
depósitos de resíduos e manchas de
detergente sobre a loiça, é eficaz mesmo na
presença de água muito dura, evita a
formação de arranhadelas nos copos e outros
vidros.

Na tabela é indicado a dosagem em função da 
dureza da água:

K 411 BAR
Detergente líquido concentrado para 
máquinas de lavar loiça

K411 BAR se utiliza na lavagem de maquinas
de bar pratos, copos, panelas e talheres, em
cozinhas de restaurante, albergues, hospitais,
messes, cantinas, escolas.

Campos de aplicação

Dureza da água em 
graus franceses

Gramas de produto 
por litro de água

Branda (0 - 15º F)
Média (16 – 25º F)
Dura (26 - 37º F)

1
1,5
2
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K 411 BAR

Natureza do perigo e conselhos de
prudência
O produto é CORROSIVO.
Provoca queimaduras graves.
Em caso de contacto com os olhos, deverá lavá-los 
imediatamente em água abundante e consultar um 
médico.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 
K411 BAR não contém ingredientes sujeitos às disposições de 
lei sobre  biodegradabilidade.
Não misturar com produtos ácidos.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Silicato, sequestrantes, hipoclorito de sódio ,hidróxido de potássio

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente incolor

PESO ESPECÍFICO: 1,16

TEOR DE ACTIVOS 20 %

pH tal e qual: 14

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA:

Completa

ALCALINIDADE TOTAL 
(Hidróxido de Sódio)

8%

CONTEÚDO FÓSFORO max 1%

BIODEGRABILIDADE Não contém ingredientes sujeitos às disposições de lei sobre
biodegradabilidade.

4 x 1 Lt.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL:

Óculos de 
segurança

Luvas de 
borracha ou 
PVC

Insenção de ADR
O K411 BAR (Classe 8, C5 PG II ADR) embalado em caixas de 
4x1 litros tem regime de isenção total (3.4 ADR); isto inclui a 
isenção de qualquer obrigação ADR (inscrição na DGV, camião 
ADR, motorista com certificação ADR, entrega da guia de 
transporte). Não existem, de resto, limitações à quantidade 
máxima transportável.

4 x 5 Lt.
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