Anticalcário
Cleanity Premium
Descrição
O Anticalcário é um produto formulado Com uma mistura sinérgica de ácidos que lhe fornecem uma
grande eficácia na eliminação de cal.

Características
É muito eficaz para a eliminação de manchas de cal produzidas pela água. Limpa as superfícies de
pias, banheiras, torneiras, duches, sanitários, lavatórios, filtros, canalizações, tapamentos de duche,
esgotos, entre outros, devolvendo-lhes o seu brilho ao eliminar qualquer rasto de cal.
Não utilizar em superfícies que possam ser atacadas por ácidos como, por exemplo, banheiras
esmaltadas, mármore, granito, pedras naturais, superfícies quentes, prata, utensílios de plástico.
Em caso de dúvida, realizar previamente um pequeno teste de resistência ao produto numa zona
pouco visível. Não misturar com lixívia.
Pode ser utilizado em superfícies cromadas, aço inoxidável, superfícies em poliéster (lava-loiças e
duches), azulejos cerâmicos, porcelana e vidro.

Propriedades físico-químicas
Aspeto
Cor
Cheiro
Densidade a 20ºC
pH
Solubilidade
Dose

Líquido transparente
Amarelada
Característico
1,015 g/cc
1,8
Totalmente solúvel na água
Puro, 1%

Modo de utilização
Manual: Aplicar o produto num pano húmido. Passá-lo sobre a zona. Enxaguar abundantemente,
várias vezes. Obtenha um maior brilho secando a superfície.
Pulverização: Em caso de incrustações de cal, pulverizar diretamente o produto sobre a superfície.
Deixar atuar enquanto durar a efervescência. Seguidamente passar um pano absorvente e enxaguar
abundantemente. Repetir a operação se a incrustação persistir.
Imersão: Submergir o elemento durante não mais de 2 minutos num recipiente com o produto sem
diluir e depois enxaguar com muita água.
Máquina de lavar chão: O produto pode ser aplicado diluído ao 1%. É necessário enxaguar depois.
Esfregona: O produto pode ser aplicado diluído ao 1,5%. É necessário enxaguar depois.
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Precauções e informações ambientais
Consulte a Ficha de Segurança do Produto.
As matérias-primas utilizadas cumprem todos os critérios de desenvolvimento sustentável
promovidos pelo "Projeto Charter para a sustentabilidade".
Os tensoativos contidos nesta preparação cumprem o critério de biodegradabilidade estipulado no
Regulamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes.
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