FICHA TÉCNICA
_________________________________________________________________________________________

ZORCONS-LF-PLUS- Detergente Concentrado de Alto Rendimento

DESCRIÇÃO:
--Produto ácido altamente concentrado para a
limpeza e renovação de superfícies.
- Formulado à base de ácidos inorgânicos, tenso
ativos e humectantes de efeito sinergético.
-Cores: Amarelo.
APLICAÇÕES:
- Para a eliminação eficaz da sujeira ambiental,
incrustações calcárias, óxido, depósitos orgânicos
como restos de musgos, algas, etc. em pavimentos,
fachadas e superfícies em geral de cimento, pedra,
plaquetas cerâmicas, etc.

MODO DE EMPREGO E DOSEAMENTO:
- Diluir 1 litro de produto para 3 a 10 litros de água
em função da sujeira a eliminar.
- Para sujeiras muito difíceis utilizar puro.
- Aplicar sobre o suporte a tratar através de
pulverização ou escova deixando actuar uns
minutos e posteriormente enxaguar com bastante
água.
PROPRIEDADES:
- Fácil de aplicar e rapidez nas limpezas.
- Aplicável com pulverizador de baixa pressão,
brocha ou escova.
- Eficaz eliminação dos restos calcários e manchas
de óxido.
- pH (10%): 1 - 3, producto ácido.

PRECAUÇÕES:
- Contém ácidos fortes e agressivos.
- Produto corrosivo e tóxico por inalação, ingestão e
contacto com a pele. Utilizar indumentária e luvas
adequadas.
- Em caso de salpicaduras nos olhos lavar com água
abundante e acudir ao médico.
- Pode matizar o vidro, cristais ou superfícies
metálicas.
- Para sua eliminação, submeter-se às
regulamentações locais e nacionais.
- Para mais detalhes, existe FOLHA DE SEGURANÇA
disponível.

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.
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