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PEGASUS
Detergente universal ultraconcentrado

Generalidades

O PEGASUS é um detergente polivalente
superconcentrado (10 vezes mais concentrado
do que um produto tradicional), caracterizado
por um elevado poder desengordurante e por
uma produção reduzida de espuma, destinado
à limpeza de todas as superfícies laváveis e de
todos os tipos de pavimentos.
O PEGASUS pode ser utilizado com diversas
concentrações seja para a limpeza quotidiana,
seja para limpezas periódicas, uma vez que o
seu poder de limpeza permite a remoção da
sujidade mais resistente.

Campos de aplicação
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O PEGASUS é um detergente de utilização
geral, indicado tanto para uma limpeza
quotidiana, como para uma limpeza mais
profunda, manual ou com máquina, de
pavimentos, escadas, caixilhos, paredes,
móveis e superfícies.

O detergente PEGASUS pode ser utilizado para
limpezas:
• manuais - com pano ou esponja ou com
esfregona e carrinho / balde com espremedor,
• mecânicas - com máquina rotativa monodisco
ou máquina lavadora - aspiradora

Modo de utilização

Este detergente pode ser aplicado, sem
qualquer tipo de problema, em superfícies de
mármore, cerâmica, grés, azulejos, cimento,
tijoleira, granito, PVC, borracha, linóleo,
plástico, ferro, aço e metais macios. Pode
inclusive ser utilizado para a manutenção de
pavimentos tratados.
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Características técnicas
COMPOSIÇÃO Tensioactivos anionicos e não iónicos, solventes hidrossolúveis, perfumes,

corantes, sequestrantes
ASPECTO FÍSICO líquido transparente verde
PERFUME madeira
PESO ESPECÍFICO 1,04
TEOR DE ATIVOS 24 %
pH tal qual 8 ± 0,5 
pH em solução 7,5 ± 0,5 
SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

completa

BIODEGRADABILIDA
DE

Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de
biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos
detergentes

O PEGASUS é um detergente 
superconcentrado, fornecido em frascos 
doseadores de 1000 ml ou em recipientes 
de 5 litros. 
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Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PEGASUS

FICHA TÉCNICA

BT 40103/00
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6 frascos
doseadores de 1 lt.

4 embalagens de 5 lt.

DOSAGEM

SISTEMAS DE DOSAGEM:

DOSAGEM COM TAMPA 
DOSEADORA DE 30 ml: 

• 1-2 doses em 4 litros de água. 

DOSAGEM COM FRASCO 
DOSEADOR OU DOSING-K:

• 1-2 doses de 25 ml em 4 litros de 
água. 

SUPERFICÍES E MÓVEIS

Manutenção de superfícies e móveis
Uso com pano húmido e balde:
1-2 doses de 25 ml. em 4 litros de água segundo o

grau de sujidade.

DOSAGEM COM TAMPA 
DOSEADORA DE 30 ml:

• 1 - 2 doses de 25 ml em 8 litros de 
água. 

DOSAGEM COM FRASCO 
DOSEADOR OU DOSING-K:

• 1 - 2 doses de 25 ml em 8 litros de 
água. 

Manutenção de pavimentos:
De 1 a 2 doses de 25 ml. em 8 litros de água segundo

o grau de sujidade.

Para as limpezas de superfícies muito sujas diluir 3 -
4 doses de 25 ml. em 8 litros de água.

Preparar a solução e aplicá-la manualmente, com
uma mopa, ou mecanicamente, com uma máquina
lavadora – aspiradora.

PEGASUS não necessita enxaguamento.

PAVIMENTOS
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