
 

Características Gerais 
Detergente concentrado de aroma fresco e agradável, especialmente formulado para as novas 

exigências do sector da limpeza e manutenção. Anti-derrapante. De um modo geral, está indicado 

para a limpeza e  manutenção de todas as superfícies resistentes à água e ginásios em particular.  

Ecofloor Fresh forma um extracto protector ligeiramente brilhante que repele a sujidade e as marcas 

do calçado adquirindo um brilho extraordinário no polimento. Para todos os pavimentos resistentes à 

água, com ou sem revestimento 

 

Aplicação 
Para todas as superfícies laváveis, ex. material sintético, PVC, linóleo, vinil, revestimentos em 

borracha e resina epoxidica. Ecofloor Fresh é um produto de múltiplas utilizações: 

- produto económico para lavar com esfregona Mop 

- para a limpeza a fundo 

- para aplicação com auto-lavadora 

 

Dosagem 
Adicionar de 1 a 2 dl para 10 lts de água  

 

Modo de Utilização 
Limpeza com esfregona Mop: 1 – 2 dl por 10 lts de água. Espalhar o produto no pavimento com a 

esfregona. Deixar actuar durante alguns minutos. Aspirar ou secar. 

Vaporizador: Aplicar sem diluir. 

Vaporizador para áreas pequenas e delimitadas: Vaporizar o produto  na zona a tratar e passar um pad 

p/ polimento. Polir a superfície limpa após um breve período. 

Vaporizador para a área total: Dividir as grandes superfícies em áreas de cerca de 2 – 2,5 m. 

Vaporizar o produto de forma homogénea sobre a superfície e tratar com máquina, polindo em 

seguida. 

Auto-Lavadora: 1 – 2 dl para 10 lts de água. 

 

Nas áreas de maior sujidade utilizar o produto, sem diluir, numa esponja, pano ou disco manual e 

esfregar. Secar as superfícies grandes com um rodo. Para limpezas regulares, utilizar o produto 

diluído nas concentrações indicadas. 

Ecofloor fresh  
 



 

Recomendações importantes 
O produto não está indicado para pavimentos não envernizados em madeira ou corticite. O fabricante 

não se responsabiliza por eventuais danos causados pela utilização incorrecta do produto.  
 

Características Técnicas 
Armazenamento: Até dois anos: --- pH-valor: concentrado: 7,2 / 1% solução: 7.0 Componentes: 

tensoactivos não-iónicos, corantes, perfume, água, conservantes. Tensoactivos biodegradáveis a mais 

de 90%  
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Distribuição em Portugal       

     
    Sede: Rua Tomás da Anunciação, 14 A / B  -   2675-454 Odivelas 

    Telef. 219 328 891 / 939 328 891       
    Fax.   219 313 649 
    IVA -  PT502444142  

Fabricante 
PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid, Switzerland 
 

 

 

 


