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Aplicação e dosagem

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

Limpeza manual de
pavimentos: esfregue
o piso molhado ou
húmido com uma
esfregona limpa

5-
20

 m
L/

L Limpeza de
superfícies: utilize um
pano húmido limpo.

Spray: aplique sobre
um pano limpo e
esfregue a superfície.

Produto de limpeza com álcool
■ Elevado desempenho ■ Sem riscos ■ Aroma agradável

Perfil do produto
■ TANET SR 13 oferece um elevado desempenho de limpeza com baixa concentração de uso.
■ TANET SR 13 é suave com os materiais, mantém o aspecto original da superfície, sem deixar riscos e faixas depois da

limpeza.
■ TANET SR 13 é um produto que não deixa resíduos, versátil e de aplicação fácil, e leva a resultados perfeitos.
■ TANET SR 13 não precisa de repetições, por isso poupa no tempo e tem um custo de utilização reduzido.
■ TANET SR 13 é de uso agradável e deixa um aroma agradável.

Aplicação
■ Adequado para todos os tipos de pavimento resistentes a água (linóleo, PVC, pedra, etc.), mesmo para películas de

emulsão ou dispersão de brilho próprio à prova de água. Além disso, para todas as superfícies de plástico laváveis,
suaves e brilhantes, tinta, vidro, cerâmica, metal. Não use em superfícies de madeira não tratada.

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 404719  200 x 40 mL
N.º de encomenda 712864  2 x 5 L

Valor pH 10

O seu parceiro de confiança no local


