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Desincrustante de espuma activa 
anticalcário

Generalidades
O JET é um desincrustante de espuma 
activa que se utiliza para a limpeza periódica
a fundo de sanitários, pavimentos e 
paredes.
Elimina sujidade, calcário, sabão, ferrugem e
gordura.
O JET forma uma espuma espessa e
persistente que adere às superfícies verticais
e aos objectos sem colar aumentando o
tempo de contacto e eficácia do produto.
O JET desodoriza a superfície difundindo no
ambiente um perfume agradável. Não emite
vapores irritantes e nocivos. Deixa a
superfície brilhante.

Campos de aplicação

Características técnicas

JET

O JET para a limpeza profunda e
desincrustação de torneiras, banca da
cozinha, banheira, chuveiro, bidé, sanita,
cerâmica, superfícies em aço inox, azulejo.

Antes de usar rode a ponta do pulverizador 
para a posição ON.
Aspergir e deixar agir a espuma se 
necessário esfregar a superfície com uma 
esponja abrasiva.
Enxaguar cuidadosamente com água.
Depois da utilização rodar a ponta do 
vaporizador para OFF.
Para utilizar com esfregona diluir a 3-5% 
(300-500 ml para 10 litros de água ).

Atenção: o tempo de contacto
prolongado pode danificar a superfície.
Recomenda-se utilização com
precaução no mármore e na pedra
calcaria.

COMPOSIÇÃO Ácidos orgânicos, tensioactivos não iónicos, agente anti-corrosivo,
essência perfumada, corantes

ASPECTO FÍSICO Líquido viscoso transparente de cor verde
PERFUME Perfumado
TEOR DE ACTIVOS 16%
PESO ESPECÍFICO 1,04
pH tal qual 0,5 ± 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.

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Produtos Químicos para Limpezas Profissionais
EMPRESA COM SISTEMA 

DE GESTÃO DA QUALIDADE 
CERTIFICADO POR DNV

=  ISO 9001 =

Modo de utilização
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O JET limpa perfeitamente os fungos fixados
entre os ladrilhos dos pavimentos e paredes.



EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Não misturar com outro produto
(ex: lexívia, soda caustica).
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Informações adicionais

12 frascos de 750 ml.
com pulverizadores

4 embalagens de 5 lt.
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Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto é IRRITANTE para os olhos.
Em caso de contacto com os olhos, lavar
imediatamente e abundantemente com
água e consultar o médico.
Usar luvas adequadas.

Dispositivos de
protecção individual

Óculos
de segurança

Luvas de borracha 
ou PVC 
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