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LIMPEZA EM SPRAY
Spray pronto a usar para limpeza  
diária e manutenção!

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Solução em spray pronta a usar para limpeza diária e 
manutenção – especialmente desenvolvido para  
superfícies de madeira oleadas ou enceradas, ou 
com aplicação do TopOil Osmo. Contém sabão 
à base de óleos naturais. Limpa a superfície sem 
remover os óleos ou ceras. A madeira não seca com 
a limpeza. Especialmente suave para a pele, não 
contém pigmentos ou aromas, é biodegradável, não 
contém solventes nem gera emissões.

USO RECOMENDADO
Osmo Limpeza em Spray – Interior – é especialmente  
adequado para a limpeza e manutenção de  
superfícies de madeira interiores oleadas e  
enceradas. É particularmente recomendado para 
superfícies tratadas com o TopOil Osmo.

INGREDIENTES
Conteúdo <5% sabões vegetais (surfactantes 
aniónicos), surfactantes não iónicos, preservantes 
(METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,  
METHYLISOTHIAZOLINONE).
Informações detalhadas sobre os ingredientes  
disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS
Gravidade específica: 1.01-1.03 g/cm³
Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.
Valor de pH a 20ºC: 10.9

ARMAZENAMENTO
O produto tem uma validade de 2 anos ou superior, 
se a embalagem for mantida seca, firmemente  
fechada e guardada a temperaturas entre 5ºC e 
35ºC. Não expor o produto ao gelo durante o  
transporte!

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Retirar a sujidade. O produto Osmo Limpeza em 
Spray está pronto a usar. Não diluir.

MODO DE APLICAÇÃO
Girar o dispersor do spray e pulverizar o produto 
directamente sobre a superfície.
De seguida, limpar com um pano seco que não 
deixe pêlo.

RENDIMENTO
O rendimento do produto depende da quantidade de 
manchas e sujidade.

NOTA
Para evitar danos, a utilização do produto deverá ser 
feita unicamente em spray.

RESÍDUOS
A eliminação dos resíduos do produto e da  
embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as 
orientações e normas locais. Só podem ser  
recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR
8026 Incolor

EMBALAGEM
Pulverizador de 0.5 L

A informação mencionada acima resulta apenas do 
nosso conhecimento e experiência, não implicando 
qualquer responsabilidade.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
Manter fora do alcance das crianças. Ficha de  
segurança fornecida a pedido.


