PROAUTO F
CHAMPÔ PARA PRODUÇÃO DE ESPUMA
APLICAÇÃO A QUENTE, LAVAGEM AUTOMÁTICA DE
VIATURAS
P.Q.B. - Produtos Químicos e Biológicos Unipessoal, Lda.

Ref.ª PQ5022

1. Descrição

PROAUTO F é um produto líquido, transparente, baixa
viscosidade, cor azulada e odor característico.

2. Composição

PROAUTO F é um champô formulado à base de
tensioactivos aniónicos biodegradáveis e de elevada
produção de espuma combinados com estabilizadores de
espuma.

3. Campos de Aplicação

PROAUTO F é um champô concentrado para ser
aplicado na produção de espuma, utilizado nos túneis de
lavagem de viaturas auto.

4. Modo de Utilização

PROAUTO F deve ser aplicado puro na máquina. A sua
diluição com água é efectuada automaticamente e será
função do grau de espuma que se pretenda.

5. Características

De elevada produção de espuma.
Miscível com água em todas as proporções.
Eficaz em qualquer tipo de água.
Biodegradável.
Elevada concentração em matéria activa.
Neutro (pH –7).

6. Precauções

S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele
S 37/39 – Usar luvas e equipamento de protecção para os
olhos/face, adequados

7. Apresentação Comercial

PROAUTO F é comercializado em embalagens de 10 e
25 litros

8. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo
S 2 – Manter fora do alcance das crianças

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral.
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas
características.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da nossa Empresa
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