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Generalidades
Modo de utilização

K320 é um detergente desincrustante ácido
tamponado, formulado para a remoção de
resíduos calcários e florescências das
superfícies duras em tijolo, grés, cimento, etc.
Óptimos para casas de banho e para a
eliminação de manchas de ferrugem; pode
ser usado sobre todas as superfícies
resistentes aos ácidos.

Para WC e urinóis: utilizar puro, esfregando com
uma escova abrasiva. Enxaguar abundantemente
com água. O tempo de contacto prolongado pode
danificar as superfícies.
• Para limpeza a fundo dos pavimentos: diluir 2-
3% (200 - 300ml para 10 litros de água) e aplicar
com esfregona ou lavadora-secadora .
• Para azulejos, torneiras, cerâmica: diluir 3-5%
(300 - 500 ml para 10 litros de água) e aplicar
com esponja ou pano.

Não utilizar em superfícies sensíveis aos ácidos
(mármore, pedra calcaria, superfícies esmaltadas
ou envernizadas, alumínio, cromados ou metal
delicado) ou usar em diluições muito elevadas,
0,5-1% (50-100 ml para 10 litros de água),
previamente efectuar uma prova de resistência
numa pequena área escondida, enxaguar
imediatamente e abundantemente depois da
lavagem.

K 320
Detergente desincrustante ácido tamponado   

Campo de Aplicação

K320 é utilizado para:

• Remover incrustações de cimento, calcário
e gesso dos pavimentos e das paredes
resistentes aos ácidos;
• Eliminar as florescências calcárias e de
salinidade dos pavimentos em tijoleira, grés e
pedra sílica não polida (selada a chumbo).
• Efectuar as lavagem a fundo dos
pavimentos com cimento.
• Desincrustar ferrugem em WC e
balneários.
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K 320

Natureza do perigo e conselhos de
prudência
O produto é IRRITANTE para os olhos e a pele.
No caso de contacto com os olhos e a pele, lavar 
imediata e abundantemente com água e consultar um 
médico.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Atenção: não misturar com outros detergentes.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO ácidos, agentes tensioactivos não iónicos, anticorrosivos, 
solventes solúveis em água, aromatizantes

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente de cor verde

PERFUME Pinho 

PESO ESPECÍFICO: 1,14

TEOR DE ACTIVOS 30 %

pH tal qual 0

pH em solução 1,5 ± 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.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Óculos de 
segurança

Luvas de 
borracha ou PVC
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