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Para uma limpeza ecológica de todo o 
tipo de pavimentos e superfícies e a 
garantia de um resultado impressionante.

TAXA DE DILUIÇÃO RECOMENDADA (para 5 litros):                                                        
20 a 60 ml para baixos níveis de sujidade e limpezas muito frequen-
tes.
80 a 120 ml para bastante sujidade e limpezas pouco frequentes.

ASPECTO E INFORMAÇÕES 
GERAIS :
Líquido verde perfumado
pH : 8 
Densidade aproximada de 1,010 g/cm3

• Para obter mais informações acerca do Ecolabel da União Europeia, 
visite: http://ec.europa.eu/ecolabel 
•Apenas para uso pro�ssional

•Fichas técnicas de segurança do material disponíveis a pedido.

A gama de produtos GREEN’R contém ingredientes à base de plantas. 
Garante produtos e�cazes que também respeitam o ambiente.

Satisfazer as exigências do ECOLABEL (Rótulo Ecológico) implica a 
conformidade com especi�cações extremamente rigorosas, critérios 
de desempenho exigentes, biodegradabilidade aeróbia e anaeróbia 
mais recente e embalagens 100% recicláveis. 

Todos nós temos a responsabilidade de respeitar sempre o 
ambiente.

UTILIZAÇÃO :

GREEN'R FLOORS é um agente de limpeza multiusos potente. 
Pronto a utilizar ou diluído, manualmente ou na máquina, este 
detergente ecológico sem espuma com pH neutro está aprovado 
para o contacto com os alimentos e garante uma limpeza e�caz 
de todo o tipo de pavimentos e superfícies laváveis, incluindo 
pavimentos protegidos e superfícies frágeis. Adaptado para uma 
manutenção regular, restaura o esplendor e o brilho. É de acção 
rápida e deixa um aroma agradável a �ores frescas sem deixar 
marcas. 

GREEN’R FLOORS tem um impacto ambiental mínimo mas ainda é 
mais e�caz do que as marcas líderes de mercado.

INSTRUZIONI : 

GREEN'R FLOORS pode ser aplicado directamente pulverizando o 
produto por diluir ou diluído, podendo ser utilizado manualmente ou 
na máquina na limpeza de pavimentos.

Apesar de ser essencial enxaguar ao utilizar em áreas alimentares, a 
fórmula do Green’R Floors dispensa o enxaguamento. 

Sem espuma

Acabamento bril-
hante, sem riscos 

Adequado para 
contacto com 
alimentos 

EMBALAGENS :
         2 x 5 L
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