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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.

5-
20

 m
L/

L Superf. continuas:
indicado para
máquinas lavadoras.

Limpeza manual de
pavimentos: utilize
uma esfregona limpa.

A fragrância dura até
12 horas.

Produto de limpeza com fragrância duradoura
■ Fragrância requintada ■ pH - neutro

Perfil do produto
■ AROMA fresh ocean liberta uma fragrância requintada, duradoura e agradável a pinho com um toque de citrinos

após a limpeza.
■ AROMA fresh ocean limpa e desodoriza eficazmente.
■ A formulação especial do AROMA fresh ocean permite uma aplicação manual e mecânica.
■ AROMA fresh ocean liberta uma fragrância requintada no local que dura até 12 horas.

Aplicação
■ AROMA fresh ocean permite uma limpeza suave em todas as superfícies resistentes à água. É facilmente aplicável

em pisos com e sem tratamento, assim como em todas as superfícies resistentes à água, como azulejos, mármores,
pisos com e sem revestimento em instalações sanitárias, vestiários, escritórios, etc. Não deve ser utilizado em pisos
permeáveis de madeira e carpetes.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: De uso exclusivamente profissional. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original fora o congelamento.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712993  2 x 5 L

Valor pH 7

O seu parceiro de confiança no local


