
DESENGORDURANTE DE LIMPEZA RÁPIDA   
E EFICAZ

Biodegradável

Elevado poder de limpeza e                      
desengorduramento

Sem necessidade de esfregar. Faz
muita espuma

Aplicação em contentores com
grandes  camadas de sujidade e em
todo o tipo de viaturas

Diluível em água, mesmo muito dura
e salgada

PROBLEMA SOLUÇÃO

K-Gerico contém um tensioactivo 
aniónico, que ao penetrar nas camadas 
de sujidade rompe as ligações               
electrostáticas que fixam os resíduos ao 
exterior das viaturas.

Não contém fosfatos, sendo um produto 
totalmente biodegradável.

K-Gerico não deixa resíduos ou manchas 
nas pinturas, após o enxaguamento e 
secagem.

Produto muito concentrado composto à 
base de tensioactivos aniónicos, surfac-
tantes, alcoóis gordos, óleos essenciais, 
emulsionantes e estabilizantes que 
permitem uma utilização em diversas 
viaturas e superfícies.

A electricidade estática prende a 
sujidade ao exterior das viaturas.

Produtos nocivos para o    
ambiente.

Danos nas pinturas das viaturas e 
carruagens.

Necessidade de vários detergentes 
para diversos tipos de superfícies 
com elevada sujidade.
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Canalizações

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 COR                        Vermelho

 ASPECTO               Líquido 

 AROMA                  Limão          

 pH a 10%               12,0   a  13,5

 %Matéria Activa  17,2 a 19,2

INSTRUÇÕES:

K-Gerico deve ser aplicado diluído em água, começando pela parte inferior, seguindo gradualmente para a parte superior, 
deixando actuar cerca de 2 minutos, sem deixar secar, passando seguidamente com Bastante água à pressão, começando   
do topo e continuando até às embaladeiras. Não se deve utilizar o produto em viaturas expostas ao sol ou à geada, sem 
previamente passar por água.

Para uma lavagem eficaz, recomenda-se uma diluição de 2 litros de produto até 100 litros de água, consoante o tipo de 
sujidade. 

NOTA: Recomenda-se o uso de luvas de protecção aquando do manuseamento do K-Gerico, dado que é um produto 
altamente desengordurante e pode retirar alguma gordura da pele das mãos.

 NOTA: Consultar a ficha de dados de segurança e rótulo antes de usar.

Desengordurantes

Canalizações
Todos os tipos de viaturas.
Camiões
Viaturas comerciais com caixa de carga
Viaturas com taipais de alumínio
Capotas de lona e encerados
Carruagens de comboios, metro
Contentores do lixo
Ilhas ecológicas
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