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TOC  
DETERGENTE BRILHANTE PERFUMADO 
DE BAIXO RESÍDUO PARA PAVIMENTOS 

 
 

 

Fantasy / Fresh / Mela 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
TOC é um detergente de emprego fácil, (pouca espuma e ausência de resíduos) indicado para a lavagem rápida de todos 
os pavimentos e paredes. TOC está especialmente indicado para superfícies brilhantes como azulejos  (em cerâmica), 
grés, pavimentos encerados ou cristalizados e sempre que não seja necessária uma limpeza a fundo. 
Diluído a 3-5%, TOC não ataca a película das ceras metalizadas.  
TOC contém pouca espuma e pode ser utilizado com máquina. 
TOC deixa no ambiente um perfume delicado. Disponível em perfume floral (TOC FANTASY) ou balsâmico (TOC 
FRESH). 
TOC está indicado no sistema de lavagem com franja ou Esfregona Mop assim como no sistema microfibra. 
TOC pode ser utilizado na limpeza de superfícies laváveis como móveis, secretárias vidros, etc. 
TOC é compatível com as pastilhas de desinfecção BIOSPOT podendo estas ser adicionadas ao detergente.  

 
MODO DE EMPREGO 
 
Utilizar TOC entre 3 a 5% para a lavagem dos pavimentos com esfregona, mopa, pano microfibra ou máquina. Para a 
limpeza rápida de escritórios e outras superfícies laváveis, pulverizar na superfície o produto diluído a 10-20%. Para 
manchas difíceis utilizar o produto puro. 
Para áreas hospitalares e outros, utilizar uma solução de TOC a 3-5% adicionando 1 pastilha da 3.25 g de BIOSPOT para 
5 lts. de solução. 
Na versão Toc Super C, apertar o fundo da embalagem até encher o doseador na proporção desejada. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Aspecto 
- pH 
- Conteúdo em substância Activa 
- Resíduo não volátil 
- Peso específico 
 

: liquido transparente de cor diferente consoante o perfume 
: 8.0 ± 0.2 
: 14.5% 
: 2.5% 
: 0.990 g/ml 

 

Composição Química - Reg. (CE) n. 648/2004 
- Tensioativos não iónicos : conc. < 5% 
 

O produto contém tensioativos com biodegradabilidade primária mínima de 90% e biodegradação aeróbica completa 
conforme o Reg. (CE) n. 648/2004. 
 

 
ADVERTÊNCIA 
 
Nenhuma. 

 

 

 


