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O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sem compromisso 

qualquer dúvida ou pergunta sobre 
o produto ou a sua aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

 Descrição:  
Produto de alta efectividade indicado para a limpeza em 
profundidade de médias e grandes superfícies de têxteis. 
Secagem rápida e espuma controlada. Grande poder para 
retirar nódoas. Protege e reaviva as cores, retardando a 
acumulação de sujidade. 

Aplicações:  
Produto detergente especialmente desenvolvido para a 
limpeza enérgica de alcatifas e outros revestimentos têxteis 
através do sistema de injecção-extracção. Fórmula de baixa 
espuma. 

Características Técnicas:  
*PROPRIEDADES: 
Limpa em profundidade, protege e reaviva as cores de 
médias e grandes superfícies de têxteis através do sistema 
injecção-extracção. 
*ESPECIFICAÇÕES: 
 ASPECTO ………...... Líquido. 
 COR ……………...... Ligeiramente âmbar. 
 ODOR ……………... Característico. 
 DENSIDADE (20º) .... 1.020 - 1.040 gr./cc. (a 20ºC) 
 PH (20º) ………….... 13 ± 0.5 (a 20ºC) 
*COMPOSIÇÃO: 
Tensioactivos. Sequestrantes. Solventes. Sais inorgânicos. 

Empresa certificada por BVQI: 
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTÃO AMBIENTAL 

Segurança e Manejo: 
Irrita os olhos e a pele. Manter fora do alcance das crianças. 
Não ingerir. Evitar o contacto com os olhos. Em caso de 
contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente com 
água e ir a um médico. Usar luvas de proteção adequadas. 
USO PROFISSIONAL. 

Modo de Utilização: 
Aspirar toda a superfície, diluindo o produto de 5 a 10% no 
depósito da máquina consoante o nível de sujidade. Pulverizar 
o produto e aspirá-lo depois, sempre com a máquina. 
Aconselhamos realizar primeiro um teste de estabilidade da cor 
numa zona pouco visível. 

Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:    

DDEETTEERRGGEENNTTEE  DDEE  EESSPPUUMMAA  
CCOONNTTRROOLLAADDAA  PPAARRAA  
SSIISSTTEEMMAA  EEXXTTRRAACCÇÇÃÃOO  

TSMM028: 4 bilhas de 4 lt. 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME: 
Regulamento 648/2004/CE 

IRRITANTE 

Conservação e Armazenagem: 
Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e 
calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa. 

Advertências: 
Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro Informação 
Antivenenos (CIAV). Tel. 808250143 

Apresentação:Apresentação:Apresentação:Apresentação: 

Pictogramas de sPictogramas de sPictogramas de sPictogramas de sinalizaçãoinalizaçãoinalizaçãoinalização::::    

REGISTO GERAL SANITÁRIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 


