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Generalidades Modo de utilização

O VIS remove instantaneamente as
incrustações mais obstinadas de gorduras,
inscrições (graffiti),
vernizes, riscos de canetas de feltro, sprays,
sujidade acumulada e estratificada, sujidade
atmosférica,
colas, resinas e borrachas de todas as
superfícies laváveis.

Nebulizar sobre a superfície. Esfregar com um
pano de microfibras ou com papel, até secar.
Usar com cautela em superfícies de alumínio e
envernizadas, pintadas, tratadas e sensíveis aos
solventes e aos ácidos. Para a remoção de graffiti
de muros e paredes, deixar agir durante 10
minutos e,
em seguida, lavar com um jacto de água de alta
pressão.

Enxaguar as superfícies en contacto directo
com os alimentos.

VIS
Produto superdesengordurante, pronto a usar 
para utilizações industriais

O VIS está indicado para uma limpeza profunda
de: apetrechos e instrumentos de trabalho,
sinais de trânsito, marcos e caixas de correio,
caixilhos, meios de transporte e de elevação,
vagões de caminhos de ferro e de carros
eléctricos, pavimentos, paredes, muros, casas
de banho públicas, vestiários, recipientes e
compartimentos para o lixo, moldes, fornos e
todas as superfícies em aço, plástico, fórmica,
cimento, cerâmica, alvenaria, tijolos, mármore,
granito, terracota, ferro, madeira e vidro, em:
instalações industriais, oficinas mecânicas,
construção civil, empresas públicas, edifícios
municipais e escolares, empresas de
transporte público e privado, auto-estradas,
estações de caminhos-de-ferro, aeroportos,
metropolitanos,
casernas, concessionários e stands de vendas
de automóveis, veículos comerciais e
industriais,
maquinaria, centros de entretenimento e de
recreação, parques, armazéns e depósitos.

Campos de aplicação
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VIS

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto é IRRITANTE para os olhos. Em caso de 
contacto com os olhos, lavar imediatamente e 
abundantemente com água e consultar o médico.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Solvente hidrossolúvel, tensioactivos não iónicos, sequestrantes,
substância básica

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente verde-amarelo

PERFUME Floral

PESO ESPECÍFICO: 0,97

TEOR DE ATIVOS 25 %

pH tal 13 ± 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.

20 x 750 ml +      
4 nebulizadores.
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Óculos de Segurança

Luvas de Borracha ou PVC

DispositivosDispositivosDispositivosDispositivos dededede ProtecçãoProtecçãoProtecçãoProtecção::::
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