
                
  

FICHA TÉCNICA 

 

 ZORKIL-M26 - Detergente Concentrado, para limpeza de Terracota, Pedra, Mosaico Hidráulico 
 
 

 
DESCRIÇÃO: 
-Detergente neutro concentrado para a limpeza de 
todo o tipo de superficies, formulado à base a 
matérias primas altamente bio-degradáveis que 
seguiram em seu desenho critérios ecológicos. 
-Cores: Amarelo. 

 
APLICAÇÕES: 
- Producto desenvolvido para a limpeza geral de 
todo o tipo de superfícies, inclusive as mais 
delicadas, em tudo o que está relacionado com a 
industria da alimentação como padarias, 
conserveiras, hotelaria em geral; e centros 
comerciais, coletividades, etc. 
- Para profissionais da limpeza em Prefeituras, 
Administrações, Edifícios Oficiais, etc. que têm a 
necessidade de productos respeituosos ''compra 
verde''. 
-Para a limpeza de pavimentos e revestimentos em 
terracota, pedra, mosaico hidráulico, etc. 

 
MODO DE EMPREGO E DOSEAMENTO: 
- Aplicar mediante flanela, cepilho, esfregão, 
pulveriador ou imersão. 
* Em função do grau de sujeira a eliminar, aplicar o 
produto diluido em água entre 1 e 5% enxanguando 
posteriormente com água abundante. 
* Em caso de limpeza de solos, ultilizar entre 10-20 
cc. (1 tampa) de produto em 10 L. de água. 

 

 
 

PROPRIEDADES: 
- Nº Registro Etiqueta Ecológica: ES-EU/020/00006 
- Altamente concentrado. 
- Fácil aplicação e enxague.   
- Densidade: 0,9 - 1,1gr/ml. 
- pH neutro: 6-8.  
- Biodegradável. 

 
 
 

PRECAUÇÕES: 
- Carece de precauções especiais de 
armazenamento e manipulação. 
- Para a sua eliminação, seguir as regulamentações 
locais e nacionais. 

 
 
 
 
 

 

Esta ficha técnica, tal como as recomendações e informações indicadas, serve unicamente para a descrição, forma de 
emprego e aplicações do produto. Os dados e informação facultada, baseiam-se nos nossos conhecimentos técnicos, 
ensaios de laboratório, e em prática adquirida. Os consumos recomendados baseiam-se na nossa própria experiência, mas 
no entanto estes poderão variar conforme as diferentes condições de aplicação. Os doseamentos reais deverão ser 
determinados na própria obra, mediante ensaios prévios e que são da exclusiva responsabilidade do cliente. As aplicações 
do produto que não sejam ajustadas às recomendadas, não serão da nossa responsabilidade. O nosso Serviço Técnico 
estará à sua disposição para qualquer aconselhamento adicional. Existe uma folha de Segurança disponível. 
Este documento cancela as edições anteriores. Data da última actualização: 17/07/2012 
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