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Generalidades Modo de utilização

Detergente superdesengordurante para a
lavagem automática de loiça, copos e
chávenas.
O detergente K 419 está indicado para
lavagens em presença de águas ultraduras
(acima dos 40 °F).
A utilização do detergente K 419 permite:
• eliminar totalmente quaisquer restos ou
manchas de sujidade gorda e proteica, de
molhos, de ovos, de açúcares, de
condimentos de difícil remoção, de peixe e de
carne;
• remover de chávenas e de copos, sem
necessidade de qualquer lavagem manual, as
manchas de cor (deixadas pelo café, chá e
batom);
• obter loiça e copos perfeitamente lavados,
sem resíduos ou halos;
• reduzir os consumos de detergente, na
medida em que o K 419 se utiliza em
concentrações muito baixas;
• reduzir as concentrações de abrilhantador;
• reduzir a formação de depósitos calcários
no interior da máquina de lavar loiça,
prolongando os intervalos de tempo entre as
intervenções periódicas de desincrustação da
máquina;
• reduzir os consumos de energia eléctrica.

O quadro indica a dosagem do detergente K 419 
em função da dureza da água:

K 419 ULTRA
Detergente líquido de nova geração para 
máquinas de lavar loiça e de lavar copos

O detergente K 419 destina-se a ser utilizado
em máquinas de lavar loiça profissionais e em
máquinas de lavar copos de restaurantes,
hotéis, comunidades, refeitórios, escolas,
hospitais e bares, para a lavagem automática
de loiça, talheres, copos e chávenas.

Campos de aplicação

Dureza da água em 

graus franceses

Gramas de produto 

por litro de água

Branda (0 - 13º F) 

Média (14 – 25º F) 

Dura (26 - 37º F) 

1 

1,5 

2 
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K 419 ULTRA

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 
Não misturar com produtos ácidos.

4 x 6 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO sequestrantes, carboxilatos, bases alcalinas,  anti-depositante

ASPECTO FÍSICO líquido transparente amarelo palha

PESO ESPECÍFICO: 1,27

TEOR DE ACTIVOS 32 %

pH tal: 14

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA:

Completa

CONTEÚDO FÓSFORO max 1%

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL:

Óculos de 
segurança

Luvas de 
borracha ou 
PVC
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