
OPTIMAX™ General

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais, para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante
Diversey.

Detergente desengordurante para a limpeza de
superfícies e pavimentos de uma cozinha

Descrição
OPTIMAX General é um detergente multiusos para limpeza de superfícies duras
incluindo pavimentos, paredes, tetos e equipamento em geral

Propriedades
OPTIMAX General é um detergente líquido alcalino, adequado para a limpeza de todas
as superfícies de uma cozinha. O produto resulta de uma combinação de tensoativos
aniónicos e solventes que o torna eficaz na remoção de gordura e comida ressequida.
A fórmula contém agentes sequestrantes que a tornam adequada para todas as
condições de água utilizada.

Benefícios
•   Elimina gordura e comida ressequida
•   Eficaz em águas de qualquer dureza
•   Adequado para todo o tipo de superfícies de uma cozinha

Instruções de utilização
Método de Spray:
1.  Utilizar a uma concentração de 30-50ml por 500ml de água num pulverizador
2.  Pulverizar as superfícies e limpar com um pano
3.  Enxaguar as superfícies em contacto com alimentos e deixar secar ao ar

Método de Balde:
1.  Utilizar a uma concentração de 10-30ml por litro de água
2.  Limpar com pano, esponja ou mopa
3.  Enxaguar as superfícies em contacto com alimentos e deixar secar ao ar

Dados Técnicos
Aspeto: Líquido azul transparente
pH (puro): 13
pH (1% solução): 11
Densidade relativa: 1.04
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como
especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em
separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar
fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas e humidade.

Compatibilidade do produto
Segundo as recomendações de utilização, OPTIMAX General é adequado para



OPTIMAX™ General

utilização em todos os materiais habitualmente encontrados numa cozinha.
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