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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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indicado para
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y Decapagem superior:

aplique sobre o chão e
limpe com rotativa.

Produto de limpeza poderoso para pavimentos desportivos
■ Poderoso ■ Remove nódoas ■ Pouca espuma

Perfil do produto
■ TANEX trophy é um detergente poderoso especialmente formulado para a remoção de nódoas específicas em

ginásios, em superfícies resistentes à alcalinidade. Oferece uma notável eficiência em resíduos de resina e uma ação
rápida em marcas pretas.

■ TANEX trophy preserva as propriedades de pavimentos desportivos em termos de deslizamento e brilho.
■ De utilização prática, este produto pode facilmente ser usado em máquinas de limpeza automática, graças à sua

reduzida produção de espuma. Também pode ser usado em método de spray para o tratamento direto de nódoas
persistentes.

■ Deixa um agradável aroma a menta.

Aplicação
■ TANEX trophy é aplicável em todos tipos de pavimentos e superfícies resistentes à água e aos alcalis como PVC, etc.

Não se destina ao uso em pisos sensíveis à água e a alcalis (linóleo, pisos de madeira não tratada, etc.).

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 à temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712734  2 x 5 L

Valor pH 14

O seu parceiro de confiança no local


