AGENTE DE LIMPEZA INDUSTRIAL
Agente de limpeza de manutenção

INDUMASTER® STEP IR 16

Agente de limpeza industrial neutro que protege os materiais

Área de aplicação

Vantagens/propriedades do produto

■ Para a utilização em oficinas e áreas industriais

■ Detergente de limpeza forte, de ação rápida para uma limpeza manual e
com equipamento

■ Todas as superfícies e revestimentos de piso resistentes à água

■ Boa ação dissolvente de sujidade

■ Superfícies de alumínio

■ Dissolve sujidades provenientes de óleos e gorduras

■ Também adequado para vidro acrílico

■ Excelente capacidade de humidificação

■ Pode ser usado para a limpeza de escadas rolantes e passadiços

■ Muito boa compatibilidade de material
■ Muito boa aderência, reduzindo assim a drenagem e o gotejamento da
solução de limpeza
■ Desenvolvida especialmente para máquinas de limpeza de escadas
rolantes

Dados técnicos
Valor-pH

8,5

Cor do produto

incolor a amarelado

Embalagens*

1 l Garrafa
10 l Jerricã

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o
seu consultor.
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Aplicação e dosagem

Limpeza geral:
50 - 100 ml / 10 l de água

Limpeza geral:
50 - 100 ml / 10 l de água

Limpeza automática:
50 - 200 ml / 10 l de água
Buz® Defoam G 478 pode ser usado para espumas pesadas.
Limpeza de escadas rolantes:
Processo de escovagem e aspiração: 1-2 l/10 l de água
Pulverizador do acumulador de pressão: 1:1 a 1:2 para uma
pulverização prévia
Colocar a solução de limpeza na máquina e limpar no método
de sucção da escova.
Pulverização:
50 ml / 600 ml de água

Indicação
Usar sempre água fria.
Em caso de utilização em máquinas, os reservatórios devem ser limpos e
enxaguados regularmente.
Prepare soluções de aplicação novas e utilize-as no prazo máximo de 24
horas.

Produtos suplementares
Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® Protect IR 30
Indumaster® Forte IR 42 - Produto de limpeza com solventes para pisos desportivos e industriais
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Universal IR 55 - Agente de limpeza industrial ecologicamente
certificado

Advertências de perigo
H319

Provoca irritação ocular grave.

Pode obter mais instruções de segurança na ficha de dados de segurança em
Indumaster® Step IR 16 em www.buzil.com.
Código GISBAU: GU 80
Número do artigo*:
IR16-0001R1
IR16-0010R1

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor.
Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar
detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho
depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil
num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave);
quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua
validade.
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