TASKI Clonet
Detergente desincrustante ácido
Taski Clonet é um detergente desincrustante ácido especialmente desenvolvido para
a remoção de manchas de óxido de ferro de pisos industriais laváveis, sanitários,
mictórios e limpeza e abrilhantamento de superfícies de aço inox.
Abrilhantamento de inox
Promove limpeza e abrilhantamento em superfícies de aço inox.
Limpeza e desincrustação
Associa tensoativo não iônico e ácidos orgânicos, proporcionando limpeza e
desincrustação simultâneas.
Isento de Ácido Fluorídrico
Não agressivo a superfícies cerâmicas como louças sanitárias e pisos industriais. Possui
autorização para ser utilizado em superfícies que entram em contato com alimentos.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Líquido transparente
Aspecto
Amarela
Cor
máximo 3,0
pH (sol. aquosa 1%)

Composição
Ácido Cítrico, Espessante, Tensoativo Aniônico e Não Iônico e Água. Contém Tensoativo
Biodegradável.

Utilização
TASKI Clonet é um detergente desincrustante ácido especialmente desenvolvido para a
limpeza pesada e remoção de manchas de óxido de ferro de pisos industriais laváveis,
sanitários, mictórios e limpeza e abrilhantamento de superfícies de aço inox.
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Detergente desincrustante ácido
Modo de usar
Pisos sanitários e mictórios: Aplicar solução (10 a 20%) de TASKI Clonet sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 10 a 15 minutos
e esfregar utilizando escovão de cerdas duras. Em pisos, utilizar preferencialmente enceradeira monodisco equipada com disco de
limpeza abrasivo. Em pontos críticos (sob registros com vazamento, etc.) pode ser necessário aplicar o produto puro. Enxaguar bem
após a limpeza. INOX: Aplicar solução (10 a 20%) de TASKI Clonet sobre a superfície a ser lavada. Deixar agir por 10 a 15 minutos e
esfregar utilizando esponja, pano ou escova. Enxaguar bem após a limpeza. A aplicação freqüente proporciona melhores resultados.

Embalagem
Bombona de polietileno com 20 litros.

Precauções de uso
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO (ÁCIDO CÍTRICO) CONSERVE FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e
roupas durante o manuseio. Para abertura da embalagem rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para o manuseio do
produto utilize luvas, avental e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde
mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em
contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem
original. Não aplique em superfície aquecida. Não misture com água na embalagem original. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco.
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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