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Generalidades Modo de utilização

PONY é um detergente moderno, fácil de
usar, rápido e económico. Não necessita de
enxaguar. Produto estudado para
desengordurar e limpar, sem enxaguar, em
todas as superfícies laváveis, como: mesas
de trabalho, prateleiras, electrodomésticos,
estantes, portas, fechos, pavimentos e outros
objectos e superfícies plásticas, fórmicos,
cerâmica, porcelana, metálica, etc.

Obtêm-se óptimos resultados na limpeza do
pavimento vitrificado e tratado com cera
metalizada, utilizando esfregona ou máquina
rotativa lavadora de pavimentos.

A rápida acção poderosa do PONY reduz
naturalmente o tempo de trabalho.

Para as limpezas quotidianas, diluir entre 2 e 3%
( 200 a 300 ml por cada 10 litros de água). Não é
necessário enxaguar.

Para a limpeza de pavimentos vitrificados ou
tratados com cera metalizada, diluir a 1% (100 ml
em 10 litros de água).

Para as limpezas a fundo e de superfícies muito
sujas, diluir em função do grau de sujidade, até 4-
5% (400-500 ml por 10 litros de água).

Para a limpeza geral, usar um frasco munido de
pulverizador e aspergir a superficie, passando
com um pano limpo e seco.
Na lavagem do pavimento se utilizar a esfregona
ou a Lavadora de pavimentos.
Não necessita de enxaguar.

PONY
Detergente universal concentrado sem 
enxaguamento

O detergente PONY é um detergente de
utilização geral, próprio seja para as limpezas
quotidianas, seja pelas limpezas a fundo, quer à
mão, quer mediante a utilização de meios
mecânicos, de pavimentos, escadas, painéis de
portas e janelas, paredes, móveis e
equipamento sanitário.

Pode ser aplicado, sem problemas, sobre
mármore, cerâmica, grés, azulejos, cimento,
tijoleira, granito, PVC, borracha, linóleo,
plástico, ferro, aço, metais macios. Ideal para la
limpeza do pavimento vitrificado e tratado com
cera metalizada.

Campos de aplicação
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PONY

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto não é considerado perigoso.
Em caso de contacto prolongado e repetido, sejam 
utilizadas luvas de borracha para evitar eventuais 
securas e vermelhidões da pele.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 

Características técnicas

COMPOSIÇÃO tensioactivos não iónicos, bases alcalinas, sequestrantes, solventes
hidrossolúveis, aromatizantes, corantes

ASPECTO FÍSICO líquido transparente de cor verde/azul

PERFUME perfumado

PESO ESPECÍFICO: 0,98

TEOR DE ATIVOS 19 %

pH tal 11,5 ± 0,5

pH em solução 10,5 ± 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.

4 X 5 Lt.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :
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