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Generalidades

Utilização como higienizante e detergente: diluir
o produto a 1-3% (100-300 gramas em 10 litros
de água).
Utilização como desodorizante para casas de
banho, lavabos, paredes e acessórios: verter
umas gotas de SPITZ não diluído numa
esponja e passar sobre as superfície a tratar.
Utilização como desinfectante e desodorizante
para sanitários em geral e contentores de
resíduos: diluir 1 litro de SPITZ por cada litro de
água.

Modo de utilização

O SPITZ é um detergente líquido à base de
sais quaternários de amónio de elevado grau
de pureza, assegurando uma higienização e
limpeza óptimas das superfícies laváveis de
hospitais, estabelecimentos de ensino,
institutos religiosos, locais de convívio, locais
públicos e residências em geral. O detergente
SPITZ garante uma acção higienizante eficaz
contra uma grande variedade de
microorganismos.
Por outro lado, o detergente SPITZ
caracteriza-se por um perfume muito
duradouro, que confere ao ambiente um odor
agradável e fresco.

SPITZ
DETERGENTE PERFUMADO HIGIENIZANTE E 
DESODORIZANTE

O SPITZ está especialmente indicado para a
limpeza e higienização de pavimentos, paredes,
equipamentos e artigos sanitários, casas de
banho, instrumentos, placas e fogões,
contentores de lixo e superfícies laváveis em
geral.
O fabricante recomenda a sua utilização em
estabelecimentos de ensino, hospitais,
ginásios, quartéis, casas de repouso, locais
públicos, hotéis, restaurantes, escritórios, salas
de jantar, grandes armazéns, piscinas, etc.
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FICHA TECNICA 

BT 14051/05

EMPRESA COM SISTEMA 
DE GESTÃO DA QUALIDADE 

CERTIFICADO POR DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Produtos Químicos para Limpezas Profissionais
representante oficial

www.proalliance.pt

info@proalliance.pt

219 676 730



P
ag

. 2
/2

LI
N

H
A

 H
IG

IE
N

IZ
A

N
T

E
S

SPITZ

Natureza dos perigos e conselhos de segurança
O produto não é considerado perigoso

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL. 12 x 1 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO agentes tensioactivos não iónicos, sais quaternários de amónio, 
solventes hidrossolúveis, aromatizantes, corantes

ASPECTO FÍSICO líquido transparente de cor azul

PERFUME pinho mentolado

PESO ESPECÍFICO: 1

TEOR DE ATIVOS 9 %

pH tal qual 7,5 ± 0,5

pH em solução 7,5 ± 0,5

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.

4 x 5 Lt.
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