
LIMPEZA

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 01/2023. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C  ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob 
pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto. 
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CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

EXTERIOR

CLEAN
®

IDEAL PARA

CLEAN
®

INTERIOR

OIL
Desengordurante superconcentrado indicado para a 

limpeza de sujidade difícil e persistente.

RX-527

Qualquer tipo de suportes.

• Desengordurante enérgico para ser usado na limpeza de gorduras e sujidades muito 
incrustadas

• Tem um alto poder emulsionante de gorduras, óleos e hidrocarbonetos
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

• Remoção de sujidade difícil e persistente
• Limpeza de cozinhas, filtros, exaustores, azulejos, aço inoxidável, manchas têxteis, etc

Limpeza das ferramentas
Com água

0 250 - 0 350 l/m²

Classificação relativamente ao fogo

Vida útil
Sem limite

Preparação
Pronto a usar. Pode ser diluído até 50% 
com água.

D - s2 - d0 
É aplicado com brocha, rolo, airless 
ou pulverizador

12.5 - 13.5
Desempenho

Limite: 200 g/l COV (2007)
Este produto contém < 200 g/l de COV máx.

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA A, PREPARAÇÃO E LIMPEZA 
(PRODUTO PRÉ-LIMPEZA)

5l
Palete de 60 
caixas de 2 x 5 l.

1l
Palete de 48 
caixas de 9 x 1 l.

Densidade
Produto à base de água 1,05 ± 0,07

75
0 

m
l

Palete de 48 caixas 
de 6 x 750 ml.

* Information représentative des émissions dans 
l’air intérieur des substances volatiles 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle allant de C (fortes émissions) à 
A+ (très faibles émissions)


