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Generalidades Modo de utilização

Detergente higienizante hidro-alcoólico
concentrado, de elevado poder de limpeza,
para a manutenção rápida quotidiana de
todas as superfícies laváveis.
Trata-se de um detergente à base de álcool,
de cloreto de didecil-dimetil-amónio e de
agentes tensioactivos facilmente
biodegradáveis (biodegradação >60% em 28
dias). Seca rapidamente, sem deixar halos, e
não necessita de enxaguamento.

Tanto pode ser usado manualmente, com
esfregona e carrinho espremedor, como com
equipamentos combinados de lavagem e de
secagem.

Para a lavagem rápida quotidiana e para a
higienização preventiva, usar numa proporção de
1% (100 ml em 10 l de água), sem enxaguar.

Para uma higienização total da superfície, utilizar
numa proporção de 4%, deixando agir durante 5
minutos. Em seguida, enxaguar.

Para uma limpeza em profundidade de
superfícies muito sujas, utilizar numa proporção
de 5% (500 ml em 10 l de água).

KOS PLUS
Detergente higienizante hidro-alcoólico

Utilizado para a limpeza e a higienização
quotidiana de pavimentos em cerâmica, grés,
granito, pedra, tijoleira, superfícies tratadas ou
vitrificadas.
Trata-se de um detergente que pode ser
utilizado na manutenção de escritórios,
entradas, escadas, casas de banho, cozinhas,
vestiários de entidades públicas e privadas,
comunidades, estabelecimentos hoteleiros,
restaurantes, indústrias, condomínios, ginásios,
casas de saúde, aeroportos, estações de
caminhos-de-ferro, de metro e fluviais, etc.

Adequado inclusive para utilização em
ambientes em conformidade com o sistema
HACCP.

Campos de aplicação
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Características técnicas

KOS PLUS 

COMPOSIÇÃO Alcoois, solventes hidrossolúveis, sais quaternários de amónio, 
agentes tensioactivos não iónicos, perfume

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente cor vermelho

PERFUME Notas florais

PESO ESPECÍFICO: 0,97

TEOR DE ATIVOS 25 %

pH tal qual 9,5 ± 0,5

pH em solução 8 ± 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.

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.

4 x 5  Lt.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Óculos de 
segurança
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