
KT6
REMOVEDOR DE MANCHAS E HIGIENIZANTE DE 
ACÇÃO RÁPIDA PARA ALCATIFAS E TECIDOS

O KT6 é um detergente específico para tecidos,
caracterizado por uma potente acção de limpeza
e por uma forte acção higienizante.
O KT6 penetra profundamente na trama das
alcatifas, dos tapetes, das tapeçarias laváveis,
dos sofás, das poltronas e dos assentos dos
automóveis, retirando a sujidade e arrastando-a
em suspensão, permitindo a sua total remoção
sem uma impregnação excessiva das fibras
têxteis.
A acção do KT6 é rápida mas delicada, sendo
eficaz para a remoção de todos os tipos de
nódoas (vinho, tomate, marmelada, café, fruta,
leite, ovos, chocolate, óleo, gordura, bebidas
açucaradas). Trata-se de um produto que se
caracteriza por uma secagem rápida e que não
deixa resíduos que possam voltar a atrair
novamente a sujidade.

Modo de utilização

É importante ter em atenção que, por norma,
quanto mais rapidamente limpar uma nódoa,
tanto mais simples, rápida e completa será a sua
eliminação. Desta forma, se actuar
imediatamente sobre as nódoas aquando da sua
formação, não só consegue manter um bom grau
de limpeza da superfície, como menos onerosas
e frequentes se tornam as lavagens de fundo
completas. Em presença de resíduos secos, deve
raspá-los previamente com uma lâmina ou com
uma raspadeira sem gume e, em seguida, aspirá-
los para remover a maior quantidade possível de
resíduos. Em presença de nódoas húmidas,
remova a nódoa o mais possível com papel
absorvente ou com um pano bem limpo.
Depois de remover os resíduos maiores ou
húmidos, pulverize o KT6 sobre as nódoas que
penetraram nas fibras, deixe agir durante alguns
minutos e, por fim, esfregue com um pano limpo
ou com uma escova, sempre do exterior da
nódoa para o seu interior. Espere que o produto
seque. Antes de utilizar este produto, verifique se
não altera as cores do tecido, fazendo um teste
numa zona do tecido que não seja visível.

PLUS
• Eficaz contra todos os tipos de sujidade

•Acção rápida mas delicada

• Acção perfumante

• Reaviva as cores

• Acção higienizante dos tecidos

FICHA TÉCNICA
BT 26106/00

Contém agentes tensioactivos não iónicos, 
solventes hidrossolúveis, sequestrantes, 
perfumes , sais quaternários de amónio.

Advertências

Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de contacto com os olhos, lavar 

imediatamente e abundantemente com água.

Composição Embalagem

8 frascos de 500 ml. 
com pulverizador
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