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Aplicação e dosagem

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

Limpeza profunda:
aplicar no chão, deixar
atuar no máximo
durante 5 minutos.
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L limpe o piso com uma
máquina de disco
simples e um esfregão
verde ou escova.

Remover a sujidade
e a solução de
limpeza utilizando um
aparelho de limpeza
por aspiração de água.
Enxaguar ou esfregar
com água limpa.

limpe o piso com uma
esfregona limpa.

indicado para
máquinas lavadoras.
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manutenção: utilize
uma esfregona limpa.

Potente produto de limpeza para azulejos cerâmicos
■ Potente ■ Alcalino ■ Atua rapidamente

Perfil do produto
■ TANEX vivaceram é um potente produto de limpeza alcalino e intenso, especialmente desenvolvido para o uso em

grés fino e em azulejos cerâmicos.
■ A sua fórmula altamente eficaz penetra rapidamente nos poros microfinos e remove a sujidade profunda e

persistente.
■ Graças às suas excelentes propriedades emulsionantes, o produto de limpeza em profundidade remove inclusive

incrustações ou gorduras persistentes.

Aplicação
■ Indicado para todos os materiais em pedra com uma superfície microporosa, como grés fino, grés, blocos de cimento

e pedras naturais. Nomeadamente, TANEX vivaceram pode ser utilizado para limpar de forma rápida e eficaz
azulejos antiderrapantes em áreas de cozinhas industriais, assim como áreas muito sujas em pavimentos, por ex., de
mercearias, estações de comboio, etc. Não utilizar em azulejos porosos altamente absorventes (por ex., barro), pisos
de linóleo ou borracha.

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

Unidades de venda

N.º de encomenda 713855  2 x 5 L

Valor pH 1 % 12

O seu parceiro de confiança no local


