MANUTENÇÃO

HMK P301
Detergente 3 em 1
Descrição
HMK P301 é um produto pronto a usar, muito eficaz na manutenção diária de balcões de
cozinha, mesas, bancadas, parapeitos de janelas e outras superfícies, em pedra natural ou
artificial. HMK P301 é um produto excecional, para a limpeza rápida e sem esforço de pequenas
sujidades e resíduos de gordura. As suas componentes especiais preservam a proteção
fornecida pelos impregnantes da HMK (HMK S232 W - Protector Antimanchas de Base Aquosa
e HMK S234 - Protetor Antimanchas - Extra). HMK P301 mantém a aparência natural das
superfícies, melhorando a sua cor e estrutura. Tem uma fragrância fresca e agradável, foi
testado e aprovado para utilização em áreas de preparação alimentar pelo LFGB (German Food
and Feed Code) e os seus vapores não são perigosos.

Características
Agente de limpeza • fragrância suave • manuseamento seguro • spray • pronto a usar • uso
diário • utilização interior ou exterior • componentes biodegradáveis• adequado a áreas

 Para a limpeza e
proteção diária de
bancadas de cozinha

alimentares

e casa de banho e

Rendimento

outras superfícies em

Aproximadamente 20 a 30 m2 por embalagem.

pedra natural ou
artificial

Modo de Aplicação
Agite bem antes de usar. Pulverize HMK P301 uniformemente sobre a superfície seca. Deixe o
pode puxar o lustro com um pano seco, para melhorar o brilho.
Importante: não aplique sob luz solar direta. Não pulverize objetos quentes.

 Limpa, dá brilho e

Precauções
Produto químico. Contém matérias auxiliares e aromatizantes. Evite o contacto com os olhos e

protege num único
passo

a pele. Se for exposto, lave com água. Mantenha fora do alcance das crianças e livre de gelo.
Armazene num local fresco. Não permita que congele. Teste o produto numa pequena área
pouco visível para avaliar a conformidade, o rendimento e o desempenho. Não utilize a
temperaturas abaixo dos 12º e acima dos 25º. Siga sempre os métodos de utilização e aplicação

 Testado e aprovado

recomendados pela HMK. A má utilização do produto não compromete o produtor nem o seu

para uso em áreas de

representante, estando a sua responsabilidade limitada ao valor de compra do produto.

preparação de

Nenhuma outra garantia é prestada ou está implícita. Consulte a Ficha de Segurança se precisar
de obter informação adicional.

alimentos

Produzido na Alemanha por:

Distribuído em Portugal por:

MOELLER CHEMIE - HMK
Ziegeltalstrasse 2 - 93346 Ihrlerstein/ Kelheim
www.moellerstonecare.com

PRODISTONE - SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO, LDA.
Rua da Torrinha, 228 - Lj. G - 4050-610 Porto
T: 222010330 - Email: info@prodistone.com - www.prodistone.com

Soluções para a Pedra Natural e Afins

produto atuar durante alguns momentos e depois remova-o com um pano macio. Em seguida,

