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PRING
Desincrustante ácido rápido para limpezas quotidianas e 
periódicas

PRING é um detergente desincrustante de baixa espuma à base de ácido

fosfórico e isento de ácido clorídrico.

PRING está indicado para utilização em todas as superfícies resistentes 

aos ácidos, em equipamento sanitário, em pavimentos e em paredes, seja 

para uma manutenção quotidiana rápida com efeito anticalcário 

preventivo, seja para as limpezas mais profundas.

PRING é um detergente com uma acção desincrustante muito forte, que

remove as incrustações mais resistentes de calcário e a ferrugem,

deixando as superfícies limpas e brilhantes.

PRING é ligeiramente viscoso e adere às superfícies verticais.

Este detergente não contém perfumes nem emite exalações nem vapores

nocivos, podendo ser utilizado em ambientes e em superfícies HACCP.

PRING está indicado para a manutenção quotidiana e a limpeza periódica a fundo de lavatórios, equipamentos sanitários, sanitas, duches, materiais

cerâmicos, pavimentos resistentes aos ácidos, grés, grés porcelanado, tijoleira, cimento e superfícies em aço inoxidável.

ManutenManutenManutenManutenççççãoãoãoão quotidianaquotidianaquotidianaquotidiana dededede lavatórioslavatórioslavatórioslavatórios eeee sanitáriossanitáriossanitáriossanitários:::: diluir a 1 - 2% (100 a

200 ml de produto por cada 10 l de água), aplicar com um pano ou com

uma esponja e enxaguar.

LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza rápidarápidarápidarápida quotidianaquotidianaquotidianaquotidiana dededede sanitassanitassanitassanitas eeee dededede urinóisurinóisurinóisurinóis:::: aplicar um jacto do

produto sobre a superfície e enxaguar.

LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza quotidianaquotidianaquotidianaquotidiana dededede pavimentospavimentospavimentospavimentos àààà mãomãomãomão ouououou comcomcomcom máquinamáquinamáquinamáquina rotativarotativarotativarotativa

monodiscomonodiscomonodiscomonodisco ouououou máquinamáquinamáquinamáquina lavadoralavadoralavadoralavadora secadorasecadorasecadorasecadora:::: diluir a 1% (100 ml de

produto por cada 10 l de água) e aplicar com mop ou máquina;

enxaguar em seguida.

ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção periódicaperiódicaperiódicaperiódica dededede lavatórioslavatórioslavatórioslavatórios eeee sanitáriossanitáriossanitáriossanitários:::: aplicar o produto puro

com um pano ou com uma esponja, esfregar bem e enxaguar.

LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza periódicaperiódicaperiódicaperiódica dededede sanitassanitassanitassanitas eeee dededede urinóisurinóisurinóisurinóis:::: aplicar um jacto de produto

puro, não diluído, esfregar com uma esponja abrasiva, deixar agir

durante alguns minutos e, em seguida, enxaguar.

LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza profundaprofundaprofundaprofunda dededede pavimentospavimentospavimentospavimentos àààà mãomãomãomão ouououou comcomcomcom máquinamáquinamáquinamáquina rotativarotativarotativarotativa

monodiscomonodiscomonodiscomonodisco ouououou mmmmááááquinaquinaquinaquina lavadoralavadoralavadoralavadora secadorasecadorasecadorasecadora:::: diluir a 3 - 5% (300 a 500 ml

de produto por cada 10 l de água) e aplicar com esfregona ou máquina;

enxaguar em seguida.

Enxaguar sempre muito bem a seguir à aplicação deste produto.

AtençãoAtençãoAtençãoAtenção:::: umumumum tempotempotempotempo dededede contactocontactocontactocontacto prolongadoprolongadoprolongadoprolongado podepodepodepode

danificardanificardanificardanificar asasasas superfíciessuperfíciessuperfíciessuperfícies.... NãoNãoNãoNão utilizarutilizarutilizarutilizar emememem mármore,mármore,mármore,mármore,

nemnemnemnem emememem pedraspedraspedraspedras calcáriascalcáriascalcáriascalcárias.... EmEmEmEm superfíciessuperfíciessuperfíciessuperfícies

esmaltadas,esmaltadas,esmaltadas,esmaltadas, envernizadas,envernizadas,envernizadas,envernizadas, cromadascromadascromadascromadas ouououou metálicas,metálicas,metálicas,metálicas,

utilizarutilizarutilizarutilizar comcomcomcom cuidado,cuidado,cuidado,cuidado, emememem diluiçõesdiluiçõesdiluiçõesdiluições de,de,de,de, nononono máximo,máximo,máximo,máximo,

0000,,,,5555%%%%,,,, enxaguandoenxaguandoenxaguandoenxaguando emememem seguidaseguidaseguidaseguida muitomuitomuitomuito bembembembem....

NãoNãoNãoNão utilizarutilizarutilizarutilizar emememem pavimentospavimentospavimentospavimentos dededede parquetparquetparquetparquet ouououou dededede

cortiçacortiçacortiçacortiça....
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GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades

CamposCamposCamposCampos dededede aplicaçãoaplicaçãoaplicaçãoaplicação

ModoModoModoModo dededede utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização
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FICHA TÉCNICA 

BT13050/00

PRING

4 embalagens 

de 5 lt.

12 frascos de 1 lt.

O produto è irritante para os olhos e pele.

Evitar o contacto com os olhos e pele.

Usar luvas apropriadas.

NaturezaNaturezaNaturezaNatureza dodododo perigoperigoperigoperigo eeee conselhosconselhosconselhosconselhos dededede prudênciaprudênciaprudênciaprudência

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações adicionaisadicionaisadicionaisadicionais

DispositivosDispositivosDispositivosDispositivos dededede protecçãoprotecçãoprotecçãoprotecção individualindividualindividualindividual

Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Não misturar com outros detergentes .

Luvas de borracha 

ou PVC 

Óculos de segurança 

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO ácido fosfórico, tensioactivos não iónicos, anticorrosivos, adensantes

ASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICO líquido viscoso transparente verde

PERFUMEPERFUMEPERFUMEPERFUME inodoro

PESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICOPESO ESPECÍFICO 1,09

TEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOSTEOR DE ATIVOS 20%

pH tal qualpH tal qualpH tal qualpH tal qual 0 - 0,5

pH em solução pH em solução pH em solução pH em solução 1,5 ± 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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