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LAVANDA
Detergente abrilhantador perfumado 
para pavimentos

Generalidades

Detergente abrilhantador de aroma
lavanda com um efeito perfumante
intenso e persistente.

O detergente LAVANDA limpa rapidamente e
a fundo os pavimentos, sem formar
espumas que retardam as operações de
limpeza e sem deixar nas superfícies halos,
riscos e resíduos que exijam um
enxaguamento.
Ao mesmo tempo, este detergente refresca
o ambiente, deixando no ar um agradável
aroma lavanda que dura várias horas.

Campos de aplicação

O detergente LAVANDA destina-se
especificamente à limpeza rápida, e sem
enxaguamento, de todos os tipos de
pavimentos, sintéticos ou duros, como o
PVC, o linóleo, a borracha, a pedra, o
mármore, o cimento, a resina, inclusive com
proteção.
O detergente LAVANDA está indicado, de
modo particular, para uma utilização em
escritórios, escolas, clínicas, casas de
repouso, condomínios, hotéis, empresas,
bares, refeitórios, restaurantes, laboratórios
médicos e dentistas, ginásios e centros
estéticos.
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Modo de utilização

Diluir a 1% em água (100 ml. cada 10 litros
de água). Pode ser aplicado com pano,
esfregona ou máquina lavadora-aspiradora.
Este produto dispensa enxaguamento.
Caso de tratem de superfícies
particularmente impermeáveis, aumente a
concentração do produto para 3 %.
Para aumentar o efeito desodorizante e de
eliminação de odores desagradáveis, utilize
o produto em concentrações de 5%.

LI
N

H
A

 A
M

B
IE

N
TE

S
 E

 S
U

P
E

R
FÍ

C
IE

S



FICHA TÉCNICA
BT 11025/00

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Tensioactivos não iónicos, solventes hidrossolúveis,
sequestrantes, perfumes, corantes.

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente lilás

PERFUME Lavanda

PESO ESPECÍFICO 1

TEOR DE ATIVOS 9,5 %

pH tal qual 10 ± 0,5

pH em solução 8,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA ÁGUA Completa

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem
com os critérios de biodegradabilidade segundo o
Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.

Natureza do perigo e conselhos
de prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 4 embalagens de 5 lt.
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