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Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Fluorescente, Verde

pH 100%: 13,0 – 14,0

Densidade, 25ºC: 1,075 – 1,095 g/cm3

Químicas

Hidróxido de Potássio, 2-fenoxietanol,

tensoativo hidrótopo, coadjuvante, nivelante,

corante e veículo

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional
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NCMCod

Embalagem
Frasco plástico de 5 litros.

Bombona plástica de 20 litros.

Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Características

Utilizar equipamentos de proteção

individual como óculos de proteção, luvas

de borraçha e botas. Evite contato com

olhos e pele. Causa queimaduras graves

– contém substância fortemente alcalina.

Em caso de contato com os olhos lave

imediatamente com água em abundância

Consulte um médico imediatamente. Em

caso de ingestão, não provocar vômitos e

consultar um médico imediatamente.

Precauções

Vantagens
• Baixo odor, não amoniacado.

• Altamente concentrado. 

• Baixa formação de espuma proporcionando fácil remoção.

• Remove acabamento de pisos.

Finalidade
Care Strip Low Odor é um eficiente removedor de cera com baixo 

nível de odor.

Campo de aplicação
Care Strip Low Odor Tem aplicação em diversas áreas tais como

hospitais, clínicas, enfermarias, escolas e shoppings ou qualquer

outro ambiente onde o nível de odor seja fator de grande importância

durante o procedimento de tratamento de pisos.

Removedor

Descrição

Modo de usar

Dilua o produto somente em água, usando os dosadores

automáticos ECOLAB, para obter soluções de 1:6 até 1:21 (uma

parte de produto para 6 a 21 partes de água).

Aplique abundantemente o removedor de cera Care Strip L.O.

com um mop. Certifique-se de que toda a superfície esteja

molhada. Não permita que a solução seque no piso Aguarde

cerca de 10 minutos e esfregue com o mop utilizado

anteriormente ou com uma máquina rotativa com disco abrasivo.

Recolha a solução com um aspirador de líquidos, auto-lavadora

ou mop. Enxágüe o piso até que toda solução seja removida e

deixe-o secar completamente antes de aplicar o acabamento ou

selante para pisos.
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Concentração de uso

1:6 a 1:12 (4,8 a 16,7 %)


