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LIMPEZA
INTENSIVA

LIMPEZA
REGULAR

Produto de limpeza ideal para utilização depois da instalação e para a manutenção de pavimentos em vinil.
Remove sujidade, gordura e marcas de sapatos. Não deixa resíduos.

Pavimentos em vinil com acabamento de fábrica feito com poliuretano, ou tratado com Selante PU Mate, Anti-Derrapante ou 
Anti-Cor.

Limpeza após a instalação:
Retire a sujidade mais difícil com uma escova ou com um aspirador. Para manchas mais persistentes, dilua o líquido de limpeza 
PU Cleaner numa proporção de 1:10 (1 litro de produto para 10 litros de água), reduzindo a concentração de acordo com a 
sujidade. Distribua a solução de limpeza sobre o pavimento e deixe actuar durante alguns minutos. Limpe de seguida o 
pavimento com uma escova macia ou com uma esfregona. Para grandes áreas, é preferível utilizar uma máquina monodisco com 
uma almofada vermelha ou escova macia. Retire toda a sujidade com um pano ou esfregona bem torcida, ou com uma máquina 
de aspiração caso se trate de uma área de maior dimensão. Finalize o pavimento, lavando novamente com água limpa para 
neutralizar o produto.

Rendimento: 1 litro = aprox. 50-100 m2.

Limpeza regular:
Dilua o líquido de limpeza PU Cleaner numa proporção de 1:200 (50 ml de produto para 10 litros de água), e lave o pavimento 
com esta solução. A concentração de produto pode ser reduzida para 1:400 (25 ml de produto para 10 litros de água), caso a 
limpeza seja feita com uma máquina apropriada.

Rendimento: 1 litro = aprox. 1000 m2.

Nota: Superfícies delicadas em madeira, metal ou mobiliário não devem entrar em contacto com o líquido de limpeza PU Cleaner.

4. Qualidade

A qualidade dos produtos Dr. Schutz é avaliada regularmente pelo Instituto Forschungs und Prüfinstitut für Facility Management 
GmbH, Metzingen (FIGR), na Alemanha.

7. Embalagem de Venda

Embalagem de 750 ml.
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5. Composição

Conteúdo inferior a 5% de tensoactivos aniónicos, 5%-15% de tensoactivos não-iónicos.
Outros ingredientes: Dissolventes, limonene, perfumes.

6. Precauções

Inflamável: Utilize somente em locais bem ventilados. Em caso de ingestão, consulte imediatamente o médico e mostre a 
embalagem ou o rótulo. Guarde o produto fechado à chave e fora do alcance das crianças.
Proteja o ambiente - elimine este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado.
Embalagem de poliolefina - depois de vazia, coloque a embalagem no ecoponto adequado.
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