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BEST
Desengordurante ECOLABEL multiusos alcalino, sem espuma

O BEST é um detergente ECOLABEL
alcalino multiusos, indicado seja para
as limpezas de manutenção, seja para
as limpezas a fundo de todas as
superfícies fixas, pavimentos e
paredes.
Graças ao seu poder desengordurante e de libertação da
sujidade, este produto actua tanto sobre a sujidade agarrada,
como sobre os resíduos de óleo e de gorduras e sobre as
manchas e nódoas.

BEST pode ser utilizado para as limpezas manuais ou com

máquina lavadora-aspiradora:

LIMPEZASLIMPEZASLIMPEZASLIMPEZAS DEDEDEDE MANUTENÇÃOMANUTENÇÃOMANUTENÇÃOMANUTENÇÃO (SEM(SEM(SEM(SEM ENXAGUAMENTO)ENXAGUAMENTO)ENXAGUAMENTO)ENXAGUAMENTO)::::

diluir numa concentração de 1% (100 gramas em 10 litros de água)

LIMPEZASLIMPEZASLIMPEZASLIMPEZAS PERIÓDICASPERIÓDICASPERIÓDICASPERIÓDICAS:::: diluir numa concentração de 3% (300

gramas em 10 litros de água)

LIMPEZASLIMPEZASLIMPEZASLIMPEZAS EXTRAORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS, AAAA FUNDOFUNDOFUNDOFUNDO:::: diluir numa

concentração de 5% (500 gramas em 10 litros de água)

Ao utilizar a dose correcta indicada está a poupar dinheiro e a

reduzir o impacto ambiental do produto.
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O BEST está indicado para as limpezas quotidianas, periódicas e
a fundo de pavimentos não tratados, de cerâmica, grés,
mármore, granito, pedra, tijoleira, resistentes, e de todas as
superfícies laváveis. Este produto está indicado para uma
utilização na indústria, nas oficinas, nos armazéns, nas cozinhas,
nos centros comerciais, nas escolas, nas casas de repouso, nos
aeroportos, nas estações ferroviárias e marítimas, nos hotéis e
nas comunidades.

Rótulo ecológico da União Europeia

Atribuído a bens ou serviços que cumprem os requisitos ambientais do sistema 

de atribuição do rótulo ecológico da UE

Número de registo da licença:IT / 20 / 14

BEST satisfaz os requisitos da Decisão da Comissão 2005/344/CE, tendo obtido

a marca de Qualidade Ecológica ECOLABEL. Para mais informações visite o sítio

web do rótulo ecológico comunitário: http://europa.eu.int/ecolabel .
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GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades

CamposCamposCamposCampos dededede aplicaçãoaplicaçãoaplicaçãoaplicação

ModoModoModoModo dededede utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização
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Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

O produto é irritante para os olhos e a pele. Em caso de contacto com os

olhos, deverá lavá-los imediatamente em água abundante e consultar um

médico.

Manter fora do alcance das crianças. Não misture produtos de limpeza

diferentes.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Usar com cautela em superfícies envernizadas, esmaltadas ou lacadas. Não

deitar o recipiente para o lixo caseiro depois da utilização. 4 embalagens de 5 lt.
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BEST

DispositivosDispositivosDispositivosDispositivos dededede protecçãoprotecçãoprotecçãoprotecção individualindividualindividualindividual

Luvas de borracha 

ou PVC 
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NaturezaNaturezaNaturezaNatureza dodododo perigoperigoperigoperigo eeee conselhosconselhosconselhosconselhos dededede prudênciaprudênciaprudênciaprudência

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações adicionaisadicionaisadicionaisadicionais

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO tensioactivos não iónicos, sabão, solventes hidrossolúveis, substância básica, sequestrantes, perfumes

ASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICO líquido transparente incolor

PERFUMEPERFUMEPERFUMEPERFUME levemente perfumado

PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO: 1,01

pH tal qualpH tal qualpH tal qualpH tal qual 13,5 ± 0,5

pH em solução 1%pH em solução 1%pH em solução 1%pH em solução 1% 10 ± 0,5

pH em solução 5%pH em solução 5%pH em solução 5%pH em solução 5% 12,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUA completa

BIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade

segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes
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