UNIBRIL
LAVA E ENCERA

APRESENTAÇÃO

SUPERFÍCIES

Detergente lava e encera com agradável perfume a lavanda.
• Indicado para a aplicação em pavimentos de madeira, pedra, mosaicos,
ladrilhos, etc
• Contém cera acrílica que devolve ao pavimento brilho e proteção.

MODO DE UTILIZAÇÃO
Antes de aplicar o produto, remover os resíduos maiores. Se o pavimento estiver com
bastante sujidade, deve-se usar primeiro um produto que permita uma lavagem eficiente.
Diluição recomendada: 3 a 5%. Aplicar com esfregona ou pano que não liberte pêlo e
deixar secar.

DADOS TÉCNICOS
pH: 7,00 - 8,50
Odor: Lavanda
Solubilidade: Solúvel

Aspecto Físico: Opaco
Densidade: -Cor: Branco

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de
actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada
na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.

Provoca irritação ocular grave.
Lavar cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção
ocular/proteção facial.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a
irritação ocular persista: consulte um médico.
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de
Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 143

CÓDIGO DO PRODUTO
PACR210049

EMBALAGEM
4X5L

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume
qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.
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