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Generalidades

O detergente ULTRANET pode ser utilizado
tanto em operações de limpeza manuais com
vaporizadores, panos, esponja, esfregona e
carrinho espremedor, como em operações de
limpeza que utilizem meios mecânicos, como,
por exemplo, monoescovas, equipamento
combinado de lavagem e de secagem ou
sistemas de pulverização.

Para as limpezas quotidianas, diluir entre 0,2 e
1% ( 20 a 100 ml por cada 10 litros de água).
Não é necessário enxaguar.

Para a limpeza de vidros, diluir a 0,2% ( 20 ml
em 10 litros de água).

Para as limpezas a fundo e de superfícies muito
sujas, diluir em função do grau de sujidade, até
2% (200 ml por 10 litros de água).

O detergente ULTRANET é um detergente
polivalente de concentração elevada,
alcalinidade controlada (pH=10), elevado
poder desengordurante e produção reduzida
de espuma.
Este detergente ULTRANET limpa a fundo
todas as superfícies laváveis, removendo
inclusive a sujidade mais resistente.

O detergente ULTRANET pode ser utilizado
seja para a limpeza normal, seja para a
limpeza extraordinária nos estaleiros de
construção civil em que o pavimento não
exigem qualquer tipo de tratamento
específico.

Graças à sua concentração elevada e à sua
fórmula, caracterizada por uma extrema
eficácia, o detergente ULTRANET resolve,
sem necessidade de produtos adicionais, a
maior parte dos problemas de limpeza, na
medida em que, utilizado com várias
concentrações, pode ser empregue tanto para
a limpeza quotidiana como para a remoção
da sujidade mais resistente.

ULTRANET
Detergente desengordurante universal para 
superfícies duras 

O detergente ULTRANET é um detergente de
utilização geral, próprio seja para as limpezas
quotidianas, seja pelas limpezas a fundo, quer à
mão, quer mediante a utilização de meios
mecânicos, de pavimentos, escadas, painéis de
portas e janelas, paredes, móveis, equipamento
sanitário e vidros.

Pode ser aplicado, sem problemas, sobre
mármore, cerâmica, grés, azulejos, cimento,
tijoleira, granito, PVC, borracha, linóleo,
plástico, ferro, aço, metais macios.

Campos de aplicação
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Natureza do perigo e conselhos de
prudência

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

O produto não é considerado perigoso.
Apesar disso, o fabricante recomenda que, em caso de 
contacto prolongado e repetido, sejam utilizadas luvas 
de borracha para evitar eventuais securas e 
vermelhidões da pele.
.

ULTRANET

4 x 5 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO agentes tensioactivos não iónicos e aniónicos, sequestrantes,
solventes solúveis em água, aromatizantes, corantes

ASPECTO FÍSICO líquido verde opaco

PERFUME a pinho

PESO ESPECÍFICO: 1,01

TEOR DE ATIVOS 23 %

pH tal qual 10 ± 0,5

pH em solução 8,5 ± 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.
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