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FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATO

JNP604 4X5 litros

JNP76B 25 litros

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

Janitol® Plus
Limpador para sujidades fortes de superfícies duras

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Um detergente concentrado, não cáustico e não contaminante para a
limpeza e desengorduramento de sujidades fortes.

MODO DE APLICAÇÃO 
Para utilização na maioria das superfícies duras laváveis. Aplicar com
escova, esfregona, gatilho pulverizador, pano, anilha de pressão ou
esfregão do chão (ver guia infra).

GUIA DE DILUIÇÃO
Pode ser usado puro ou diluído com água dependendo da superfície a
limpar
• Diluir 1:80 - 1:40 (1,2% - 2,5%) para limpeza geral e desengorduramento
• Diluir 1:40 - 1:10 (2,5% - 10%) para limpeza de sujidades fortes e
desengorduramento
• Diluir 1:80 - 1:10 (1,2% - 10%) para máquinas para esfregar o chão
• A utilização de água quente aumentará a capacidade de limpeza do
produto.

DERRAME
Em caso de derrame, absorver a maior parte possível com uma
esfregona e diluir o restante para drená-lo com água. Tratar os grandes
derramamentos como resíduos industriais.

ARMAZENAMENTO 
Armazenar no recipiente original selado. Evitar temperaturas extremas.
Esta embalagem é reciclável podendo ser eliminada, se for bem drenada,
como resíduo doméstico ou resíduo industrial normal.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Limpador de sujidades fortes Para utilização em superfícies duras na remoção de sujidades incrustadas, tais como graxa, óleos, gorduras, 
restos queimados em depósitos alimentares.

Contém aminas orgânicas A alcalinidade extra faz com que seja um desengordurante muito eficaz.

Tensioativos aniónicos e não iónicos Proporcionam  uma capacidade excelente para desincrustar e evitar a sujidade nas superfícies.

Não cáustico, não solvente Menos agressivo para as superfícies sensíveis; não danifica as pinturas, vernizes e outras superfícies quando 
utilizado conforme as instruções.

Fórmula concentrada Use em função do desempenho de limpeza necessário - consulte o guia de diluição supra.

Isento de perfume   Apropriado para o uso em ambientes onde seja preferível não usar perfumes, por exemplo, áreas de 
manipulação de alimentos.

Odor leve Sem odor desagradável durante a utilização, ideal para utilização prolongada ou em espaços fechados.

Fórmula em formato líquido Mistura-se facilmente com água, sem obstruir jactos ou equipamento.

Fácil de enxaguar Enxagua-se completamente sem deixar resíduos nas superfícies.
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