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Generalidades  

Aspergir WINDY sobre vidro, cristal, etc., e 

remover o produto com um pano limpo e seco, 

até secar. O  vidro recupera o seu brilho original 

num instante, sem halos e sem necessitar de 

enxaguar. 

 

WINDY detergente pronto a usar específico 

para vidro, cristal e espelho é um produto de 

nova formulação, especialmente estudado 

para limpeza de vidro, cristal e espelho. De 

fácil e sobretudo rápido emprego, garante um 

resultado de absoluto brilho, sem deixar 

nenhum resíduo ou auréola. WINDY cria no 

vidro uma invisível película protectora que 

retarda a formação e acumulação de sujidade 

e smog.  

Difunde no ambiente um delicado e persistente 

perfume a citrino. 

WINDY 
Detergente Específico para Vidro, Cristal e 

Espelho 

WINDY é um produto muito versátil que pode  

utilizar   numa limpeza rápida spray sem 

enxaguar em todas as superfícies laváveis. 

Particularmente indicado também para limpeza 

“plexigass”, “perspex”, cerâmica, porcelana e 

todas as outras superfícies transparentes e 

reflectoras. 

WINDY é indicado nas escolas, escritórios, 

hotelaria, apartamentos, etc.   

WINDY pode utizar-se nas estações de auto-

lavagem e stand de automóveis para a lavagem 

dos pára-brisas, faróis, espelho retrovisor e 

janelas. 

Campos de aplicação 

Modo de utilização 
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Natureza do perigo e conselhos de 

prudência 

Informações adicionais 

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 

 

 

O produto não é considerado perigoso. 

WINDY 

 Características técnicas 

COMPOSIÇÃO tensioactivos não iónicos, solventes hidrossoluveis, colorante, 

perfume 

ASPECTO FÍSICO líquido transparente de cor azul 

PERFUME citrino 

PESO ESPECÍFICO: 0,98 

TEOR DE ATIVOS  8 % 

pH tal qual 10,5 ± 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 x 750 ml. + 4 

nebulizadores 
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