Representante:
AKEMI
JAHN
THOMANN-HANRY
LASERCLEAN

Detergente Básico
Detergente básico - Ref. 10812, 10813
Características
O Detergente básico AKEMI é um agente de limpeza ligeiramente alcalino feito com "tensioactivos" não
ionogénicos, perfumes e solventes. Este produto não tem fosfatos e lixívias; os "tensioactivos" contidos
podem ser decompostos biologicamente em correspondência com os valores legais estipulados para
substancias reduzindo a tensão superficial de um liquido.
Indicações
O Detergente básico AKEMI, é indicado para limpeza rápida e cuidadosa dos lixos derivados da construção,
retira resíduos de cera e camadas auto-brilhantes, camadas finas de betão, óleos e gorduras, fuligem,
resíduos de borracha e plásticos, bem como de tintas e plastificações sintéticas, em pedras naturais e
aglomerados, mármores, travertino, ardósias, granito, tijolos e blocos "Cotto" , ladrilhos, betão afagado e
materiais similares.
O Detergente básico AKEMI não deve ser aplicado em materiais sintéticos ou borrachas que não sejam
resistentes a solventes. Em caso de duvida, experimente num ponto escondido.
Modo de Uso
Dilua o Detergente básico AKEMI numa proporção de 1:1 a 1:50 em água, aplique cuidadosamente a
mistura e deixe reagir durante 10 a 20 minutos.. Se se tratar de uma zona com muita poluição,
recomendamos o uso de meios mecânicos com um pincel, trincha; ou com uma almofada. Lave
cuidadosamente com muita água depois da aplicação. Se a sujidade causada pela poluição for muito
intensa, poderá usá-lo puro.
Sugestões
O detergente básico AKEMI só deve ser guardado na sua embalagem original, fora do alcance das crianças
e não deverá, em caso algum, ser guardado em garrafas de bebidas ou despejado no sistema de esgotos.
Este produto está registado no "Federal Office for the protection of the environment" sob o nº 12570001.
Dados Técnicos e Propriedades
Densidade

1.012 g/cm3

Cor

Incolor a amarelado

PH

Aprox. 11

Rendimento se aplicado puro

Aprox. 10 - 20 m2/litro

Armazenamento

Aprox. 3 anos se armazenado em lugar fresco, sem congelar, na embalagem original bem
fechada.

Estas informações correspondem ao nível actual de conhecimento, têm por fim informar o utilizador acerca
dos nossos produtos e das suas possibilidades de aplicação. Contudo devem ser consideradas como
sugestões não vinculativas, não dispensando o utilizador de levar a efeito as adequadas verificações, visto
que a aplicação, actuação e impacto ambiental causados, estão fora do nosso controlo.
A nossa responsabilidade resume-se à qualidade dos produtos fornecidos por nós e usados por vós.
Reservamo-nos o direito de mudar os nossos produtos para acompanhar os progressos técnicos que se
forem alcançando. Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com o padrão habitual das
nossas condições gerais de venda.
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