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Generalidades

ARTIGOS SANITÁRIOS (torneiras):
Deitar TREK, diluído em água numa solução de
3% (300 ml para cada 10 litros de água),
directamente sobre a superfície. Deixar agir o
tempo necessário.
Remover com um pano ou uma esponja, e
enxaguar muito bem.
SANITÁRIOS ( WC e urinóis):
Utilizar o produto puro. Deitar sobre a
superfície, deixar agir alguns minutos e
enxaguar.
PAVIMENTOS:
Diluir o detergente desincrustante TREK em
água, numa proporção de 3% (300 ml para
cada 10 litros de água), para a limpeza de
pavimentos em cerâmica e clínquer. Aplicar
com esfregona e enxaguar.
Já para a limpeza de pavimentos em grés e em
cimento, o detergente desincrustante TREK
deve ser diluído, igualmente em água, numa
proporção de 10% (1 litros para cada 10 litros
de água). Aplicar com esfregona ou pano, e
aspirar rapidamente. Enxaguar
cuidadosamente, várias vezes.
Atenção: um tempo de contacto prolongado
pode danificar as superfícies.
Não utilizar em mármore, nem em pedras
calcárias. Em superfícies esmaltadas,
envernizadas ou cromadas, utilizar com
cuidado, em diluições de, no máximo, 1%,
enxaguando em seguida muito bem.
Não utilizar em pavimentos de parquet ou de
cortiça.

O TREK é um detergente desincrustante à
base de ácidos orgânicos. O TREK elimina as
incrustações de calcário e de ferrugem, não
emite exalações, desodoriza e difunde no
ambiente um perfume agradável, deixando as
superfícies perfeitamente limpas e brilhantes.

TREK
PRODUTO DESINCRUSTANTE RÁPIDO

Modo de utilização

Campo de Aplicação

O TREK pode ser utilizado em todas as
superfícies resistentes aos ácidos. Este
produto é utilizado para a higienização e a
manutenção de artigos sanitários, duches,
lavatórios, azulejos, sanitas, piscinas.
Por outro lado, o TREK também é o produto
ideal para a limpeza de pavimentos em
cerâmica, grés e clínquer.
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Natureza do perigo e conselhos de
prudência

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL.
Não misturar com outros produtos.

O produto é IRRITANTE.
Irritante par os olhos e pele.
Em caso de ingestâo, consultar imediatamente o 
médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

TREK 
Características técnicas

COMPOSIÇÃO acido amino solfonico, tensioactivos não iónicos, anticorrosivi,
solventes hidrossolúveis, perfumes.

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente incolor

PERFUME limão

PESO ESPECÍFICO: 1,06

TEOR DE ATIVOS 26%

pH tal qual 0,5

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.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Luvas de borracha 
ou PVC

Óculos de 
segurança

12 x 1 Lt.
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