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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 manual: Pode
ser usado para pré-
imersão, imersão e
lavagem.
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l Área de aplicação:
adequado para todos
os tipos de máquinas
de lavar louça.

Para sujidade intensa:
Executar dois ciclos de
lavagem.

Pó renovador para máquinas de lavar louça profissionais
■ Elevado desempenho ■ Universal ■ Sem produção de espuma

Perfil do produto
■ RENOVA perform remove facilmente goma e nódoas coloridas e é adequado para tarefas difíceis, como louça de

mesa com restos secos ou muito aderentes
■ RENOVA perform permite poupar custos e tempo graças à sua utilização versátil: pré-imersão, imersão e lavagem.
■ RENOVA perform permite uma limpeza mecânica profunda em máquinas de lavar louça industriais.
■ Com o copo doseador no balde de 8 kg, RENOVA perform facilita a utilização e dosagem.

Aplicação
■ Para utilização em máquinas de lavar louça industriais.
■ Examine a compatibilidade do material em louça de mesa decorada, antes da aplicação.
■ Não aplique em alumínio ou materiais sensíveis a alcalis.

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: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de
Dados de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712854  1 x 8 kg

Valor pH 1 % 12

O seu parceiro de confiança no local


