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S A N I T

Para uma limpeza ecológica de todas as 
suas superfícies em contacto com a água e 
a garantia de um resultado impressionante.

 

ASPECTO E INFORMAÇÕES
GERAIS:
Líquido vermelho perfumado
pH cerca de 2  
Densidade cerca de 1,010 g/cm3
                         

A gama de produtos GREEN’R contém ingredientes à base de plantas. 
Garante produtos muito 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 SANIT é um agente de limpeza ecológico para sanitas e 
quartos de banho. Pronto a utilizar, assegura-lhe uma limpeza 
e�ciente e a remoção de calcário, proporciona um resultado 
brilhante e sem riscos para todas as superfícies em contacto 
permanente com a água (lava-loiças, superfícies de esmalte, 
banheiras, lavatórios, chuveiros, torneiras, etc.).

GREEN’R SANIT tem um impacto ambiental mínimo mas tem um 
desempenho superior entre os concorrentes líderes no mercado.

ISTRUZIONI : 

GREEN’R SANIT deve ser pulverizado directamente para a superfície 
a limpar a uma distância de cerca de 20 cm. Deixe actuar e depois 
remova com um pano limpo, preferencialmente de micro�bra. Evite o 
contacto prolongado com superfícies metálicas, particularmente 
torneiras de chapa cromada. Não utilize em mármore ou noutras 
pedras naturais.

  IEMBALAGENS : 
    2 x 5L

• 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

Remoção exce-
lente de calcário

Acabamento bril-
hante e sem riscos

Aroma de menta


