
  

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 concentrado eficaz na remoção de sujidade difícil em grés porcelânico 
polido e não polido e cerâmica esmaltada. 
Remove as sujidades difíceis, devolvendo o aspeto original dos materiais.  
Elimina rapidamente as sujidades mais difíceis em materiais que encardem com 
alguma facilidade de uma forma fácil e muito eficaz. Um uso contínuo do produto 
mantém as juntas sempre limpas.  
 

O produto pode ser utilizado puro ou diluído em água. Em condições normais, utilizar 
o equivalente a uma chávena de café em 4 litros de água. Espalhar a solução e esfregar 
utilizando esfregão verde, mopa ou esfregona, recolher toda a sujidade resultante da 
lavagem e enxaguar bem com água limpa. A operação pode ser feita também com uma 
máquina monodisco munida de disco próprio e aspirador de líquidos. 

 

1Lt por cada 100 m2, mediante a sujidade. Pode ser aplicado puro ou diluído. 

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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VERSÃO: 01/2013 

Recomendações de Prudência: 
P102: Manter fora do alcance das crianças. P262: Não pode entrar em contato com os 
olhos, pele ou a roupa. 
P301+310: Em caso de ingestão: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS (CIAV):  808 250 143 ou um médico. 
 

 Contém: Tensioativo não iónico > 5% - Biodegradabilidade 90%. 

 

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


