
LINAX complete

Informação de
sustentabilidade

Desenvolvimento e produção
sustentáveis

EMAS:
■ Melhoria contínua do

desempenho ambiental
■ Relatório anual de

sustentabilidade
■ Gestão da energia e da

água
■ Responsabilidade social

DIN ISO 14001:
■ Melhoria continua na

reducao de residuos
e emissoes CO2 e na
poupanca energetica, de
agua e de materiais

ISO 50001:
■ Melhoria continua

da gestao energetica:
desempenho, eficiencia,
seguranca, uso e
consumo

Charter A.I.S.E.:
■ Fabrico seguro e

sustentável de produtos
de limpeza

DIN ISO 9001
■ Melhoria contínua dos

processos de gestão e da
satisfação do cliente

■ Sistema de gestão
de qualidade no
desenvolvimento e
fabrico de produtos

Decapante de pisos de desempenho ultra-elevado

■ Desempenho eco-eficiente com um design de produto eco-eficaz

Segurança ambiental e do utilizador com o mais elevado desempenho de limpeza

■ Desenvolvido para obter o rótulo ecológico austríaco
■ Não contém materiais tóxicos ou nocivos
■ Mais eficaz do que outros produtos com uma menor concentração de uso

Totalmente biodegradável
■ Todos os ingredientes de LINAX complete sao totalmente biodegradaveis, como comprova o

testehomologado de mineralizacao conforme a OCDE 302 B*

*Para mais informacoes, visite www.wmprof.com

Uso intensivo de fontes renováveis e aumento sustentado da taxa de reutilização
■ Producao baseada no uso intensivo de materias-primas renovaveis e energias 100%hidroeletricas,

solares e geotermicas
■ Gestao responsavel da agua atraves de sistemas proprios de tratamento de aguas residuais

epotavel

Total transparência - declaração completa de ingredientes
<5% tensoactivos aniónicos (alquil sulfato de sódio), tensoactivos não-iónicos (adutor de álcool gordo EO), sabão (óleo
de coco)
Ingredientes específicos: água, éter de glicol

Qualidade alemã para impulsionar o seu negócio de forma sustentada
■ Mais de 25 anos no desenvolvimento pioneiro de produtos sustentaveis
■ Solucoes de higiene inteligentes para um crescimento rentavel
■ Marca de confianca

Assistência in situ e formação para profissionais em soluções de higiene sustentáveis
■ Transferência de um amplo know-how através de assessores qualificados
■ Planos de higiene e conselhos de limpeza personalizados para otimizar os seus procedimentos e o

seu negócio
■ Promoção da excelência de serviço e da reputação da sua empresa



LINAX complete

Informação técnica
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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.
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L Limpeza profunda:
aplique no piso máx.
30 m² de cada vez,
deixe atuar durante 10
min.

 Limpe o piso com
uma máquina de disco
simples e um esfregão
adequado ou uma
escova. 

remova a sujidade e
as antigas camadas de
polímero usando um
produto de limpeza
por aspiração de água

Limpe completa e
cuidadosamente
com uma esfregona
molhada.
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L Decapagem superior:

aplique sobre o chão e
limpe com rotativa.

Decapante de pisos de desempenho ultra-elevado
■ Eficiente ■ Ação rápida ■ Sem enxaguamento

Perfil do produto

■ LINAX complete é um decapante de piso de desempenho ultra-elevado com certificação SWAN, e é adequado para
decapar qualquer tipo de dispersão de polímeros, também é ideal para a decapagem de LONGLIFE complete.

■ LINAX complete funciona de forma extremamente poderosa também no caso de películas de cuidado persistente ou
de pavimentos fortes demasiado tratados e pode ser tratado também em pavimentos sensíveis aos alcali.

■ Não é necessário qualquer enxaguamento e neutralização do piso, que poupam tempo e recursos naturais.
■ LINAX complete garante uma maior segurança devido às propriedades antideslizante durante a decapagem.
■ LINAX complete respeita os processos biológicos e assim contribui para agir responsavelmente para as futuras

gerações.

Aplicação

■ LINAX complete é adequado para utilização universal em todos os pavimentos resistentes à água. É especialmente
adequado para a decapagem de pisos elásticos tal como PVC, linóleo, borracha e outros materiais plásticos especiais,
bem como pisos duros especiais como pavimentos de pedra e de madeira tratada.

■ LINAX complete pode ser usado com o método de limpeza por pulverização em pavimentos de madeira oleada,
encerada ou tratada.

■ Não se destina ao uso em laminados e cortiça.
■ Usar apenas em áreas bem ventiladas.Assegure que existe uma boa ventilação da área durante e depois do processo

de limpeza.

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Manter fora do alcance das crianças. Não
misturar com outros produtos. Não misturar com outros produtos. Para informações dos detailes, ver a folha de dados
técnica.
Armazenamento: Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. Proteger do gelo.
Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia. Ao utilizar a dose correcta
indicada está a poupar dinheiro e a reduzir o impacto ambiental do produto.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712655  2 x 5 L

Valor pH 10

O seu parceiro de confiança no local


