
DETERGENTE NEUTRO         
Detergente neutro para pisos de madeira envernizados

Precauções de segurança. Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em 
conformidade com as diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias 
ou com restos de produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A VerMeister S.p.A.  garante que as informações fornecidas nesta ficha 
refletem o melhor da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados 
obtidos com o uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se verificar sempre a efetiva adequação do 
produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.
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DESCRIÇÃO
Líquido concentrado de elevada ação detergente e reduzida produção de espuma; indicado para a limpeza sem 
enxágue de várias superfícies, como: pisos de madeira envernizados, terracota, mármore, cerâmica, etc.

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°c (valores indicativos)

Diluição em água 2-3% (aprox. 1 tampa para 2 
litros de água)

Frequência recomendada 2/3 vezes por semana

Método de aplicação Pano de algodão, Vermeister 
Mop

Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e 
seco) (meses) 12 

Embalagem padrão (L) 1

APLICAÇÃO
Para a limpeza ordinária, dilua o produto 2-3% em água (0,03 para 1 litro de água, indicativamente 1 tampa para 
2 litros de água), mergulhe um pano de algodão, torça e passe no piso. No caso de manchas mais resistentes, 
verta o produto concentrado no pano úmido e esfregue.

NOTAS
Teme o Gelo.


