
  

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parre do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do 
tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc… Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a 
tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.  

 

Detergente neutro para todo o tipo de superfícies. Não precisa enxaguar. Muito concentrado, 

perfume agradável. NeutralDeter é um detergente concentrado neutro para a lavagem e 

manutenção de todo o tipo de superfícies como: barro, grés rústico, cerâmica esmaltada, grés 

porcelânico, mosaico hidráulico e todas as superfícies sensíveis, como as enceradas ou parquet 

envernizado. Recomendado para a limpeza de pedras polidas, aglomerados de pedras e outros 

materiais sensíveis no final de obra.  

O produto pode ser utilizado manualmente, com máquina monodisco ou lava e seca. A diluição 

do produto é feita mediante a limpeza a efetuar e a forma de o fazer.  

- Para a limpeza de final de obra em superfícies sensíveis tipo aglomerados polidos, mármores 

e granitos polidos, diluir 1/30 partes de água. Aplicar a solução no pavimento com esfregona ou 

mopa, esfregar, retirar os resíduos da sujidade e enxaguar com água limpa. No caso de máquina 

utilizar disco branco e recolher os resíduos com aspirador de líquidos.  

- Para limpezas normais diárias em todo o tipo de superfícies utilizar 20ml de produto por cada 

5 litros de água. Aumentar a concentração do produto para sujidades mais fortes.  

Não é necessário enxaguar em situações normais.  

O produto pode também ser usado nas máquinas lava e seca. 

 

 

Consoante o modo de aplicação, o grau e tipo de sujidade. 

E-mail: geral@jorgealmeida.pt | Contacto: 234 524 112 | Fax: 234 524 114 

Morada: Zona Industrial Lote 39, Arruamento D | 3850-184 Albergaria-a-Velha | www.jorgealmeida.pt 
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Palavra-Sinal: S/Sinal  
 

 

 Contém: Tensioativos não iónicos < 5%, sabão de coco. 
 Outros componentes: benzisothiazolinone, perfume lilial, benzy salicylate,        
alphaisomethylionone.    
Contém uma substância amarga que desencoraja a ingestão acidental. 

 

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades 
De 1 Litro: Caixas de 12 unidades 


