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Aplicação e dosagem

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

10
 - 

10
0 

g/
L Limpeza do piso:

indicado para
máquinas lavadoras.
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/L Limpeza manual de
pavimentos: utilize
uma esfregona limpa.
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L Para sujidade intensa:

Aplicável em lavadoras
automáticas de
pavimentos/com uma
máquina de disco
único.
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/L Limpeza profunda:
Pode ser aplicado num
aparelho de limpeza a
alta pressão.

Produto de limpeza industrial para a indústria alimentar
■ Desengordurante forte ■ Baixo teor de espuma ■ Inodoro

Perfil do produto
■ NOWA grease-ex é um poderoso desengordurante que dissolve eficazmente óleos e minerais e gordura vegetal e

animal.
■ Totalmente adequado para a limpeza de pisos e equipamentos industriais (exceto alumínio) em unidades de corte e

processamento de carnes, pavilhões de produção, indústria alimentar e cozinhas institucionais.
■ Uma vez que produz pouca espuma, é indicado tanto para máquinas automáticas como para utilização manual.
■ NOWA grease-ex é inodoro, não libertando odor durante a utilização.

Aplicação
■ Não utilizar em pisos de linóleo, pisos não vitrificados ou têxteis e em materiais sensíveis a substâncias alcalinas (por

exemplo, alumínio).
■ Indicado para água, pisos e superfícies com resistência alcalina em fábricas, oficinas, garagens, etc.
■ Limpeza de pisos: diluir NOWA grease-ex de acordo com a dosagem recomendada. Esfregar e absorver numa só

passagem (em casos de maior sujidade deixar atuar durante alguns minutos).
■ Enxaguar com água limpa após a utilização.

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.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado.

Unidades de venda

N.º de encomenda 707228  1 x 10 L

Valor pH 13

O seu parceiro de confiança no local


