
FICHA TÉCNICA 
BT 40102/00 

VOLO 
Detergente ULTRACONCENTRADO para a limpeza rápida de todas as 
superfícies laváveis e de vidros 

Generalidades 
O VOLO é um detergente neutro ULTRAconcentrado (20 vezes 
mais concentrado do que um detergente tradicional, pronto a 
usar), Está recomendado para a limpeza rápida quotidiana, com o 
método spray, de todas as superfícies laváveis, de mobiliário e de 
vidros.  
Não requer enxaguamento e difunde no ambiente um perfume 
agradável e persistente.  
 
Deixa as superfícies brilhantes e sem resíduos / auréolas. 
 
O VOLO serve para preparar frascos de solução detergente pronta 
para ser utilizada.  
 
Com a utilização do VOLO conseguem-se economias notáveis nos 
custos de material e, por outro lado, os frascos podem ser 
utilizados várias vezes, reduzindo o espaço ocupado em armazém 
e os problemas de eliminação dos frascos usados. 

Campos de aplicação 
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O VOLO é utilizado para a manutenção quotidiana de secretárias, 
móveis, caixas de computadores, telefones, prateleiras, vidros, 
caixilhos, azulejos, e todas as superfícies de plástico, vidro, aço, 
cerâmica, metal, fórmica, etc.  
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Características técnicas 

COMPOSIÇÃO Tensioactivos não iónicos, solventes hidrossolúveis, perfumes 
ASPECTO FÍSICO líquido transparente azul 
PERFUME flores 
PESO ESPECÍFICO 1 
TEOR DE ATIVOS 55 % 
pH tal qual  8,5 ± 0,5  
pH em solução 7 ± 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 

EMPRESA COM SISTEMA  
DE GESTÃO DA QUALIDADE  

CERTIFICADO POR DNV 
= UNI EN ISO 9001:2008 = 
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Natureza do perigo e conselhos de prudência 

O produto não é considerado perigoso. 

Informações adicionais 
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL. 
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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:  
• 2 doses em 4 litros de água.  

DOSAGEM COM FRASCO DOSEADOR OU 
DOSING-FLC: 
• 2 doses de 25 ml em 4 litros de água.  
• 2 doses de 25 ml em 1 frasco de 1 litro. 

Manutenção de superfícies, móveis e vidros 
Uso com pano húmido e balde:  
2 doses de 25 ml. em 4 litros de água. 
 

Uso com frasco nebulizador de  
1 litro:  
Encher o frasco com 950 ml de água e deitar 2 doses de 25 
ml.  
Pulverizar a solução directamente sobre a superfície e em 
seguida, passar um pano ou um papel e esfregar até a 
superfície ficar bem seca. 
 

  

Modo de utilização 

O VOLO é um detergente superconcentrado, fornecido em frascos 
doseadores de 1000 ml ou em recipientes de 5 litros.  
2 doses de 25 ml permitem preparar 1 litro de solução pronta para 
utilização em frasco equipado com nebulizador.  
 
 

Encher o frasco de água e deitar a dose pré-ajustada com o 
doseador, caso se utilize a embalagem de 1 litro, ou com o sistema 
DOSING FLC, se forem utilizados recipientes de 5 litros.  
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