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Zonex-K
Agente de Limpeza Industrial
■ São precisos apenas 29.57ml para obter
3.78 litros do agente de limpeza
multifuncional.
■ Limpa todas as superfícies laváveis
■ É económico
■ É biodegradável, não contamina nem polui
a água
■ Tem aroma a pinheiro

Um poderoso agente de limpeza
multiusos
Zonex-K é um agente de limpeza
multifuncional, de alta eficácia, ideal para
qualquer tipo de superfície, desde que esta
seja tolerante á água.
Ao juntar o concentrado de Zonex-K à
água, obtém uma solução capaz de remover
sujidades, óleo e gorduras em apenas
segundos. È ideal para superfícies de
madeira, cimento, metal, maquinaria diversa,
veículos e “mil e uma” outras aplicações.

Deixa as superfícies limpas e com
cheiro a fresco
Com Zonex-K poderá eliminar sujidades,
óleos e gorduras num piscar de olhos, ficará
com uma superfície limpa e com um novo
cheiro a fresco. Zonex-K recupera o aspecto
original da superfície, é fácil de enxaguar e
não deixa manchas ou marcas, esta
característica faz com que seja um produto
ideal para a limpeza de superfícies de vidro.

Basta adicionar água
Zonex-K é um produto extremamente
concentrado, que com 29.57 mml de
concentrado, são suficientes para obter 3.78
litros de solução de limpeza, com capacidade
de remover nódoas e sujidades difíceis. Com
o adicionamento de água quente ou fria ao
concentrado, irá obter uma solução de
limpeza pronta a utilizar. Esta simplicidade na
mistura irá refletir-se numa redução de custos

Ação Zonex-K limpeza poderosa agiliza o
trabalho dos postos de trabalho duro.

e tempo. O tipo de aplicação irá determinar
qual a quantidade de concentrado que deve
adicionar á água, nas intruções de aplicação
poderá obter a informação necessária
referente ás quantidades exactas a utilizadar
na maioria das aplicações.

Um agente de limpeza universal
Independentemente das suas
necessidades, Zonex-K apresenta-se sempre
como o agente de limpeza ideal devido ao
seu raio de acção relativamente aos tipos de
sujidade e de superfícies, eliminando a
necessidade de ter vários produtos de
limpeza, consoante a aplicação. Zonex-K é
um agente de limpeza universal,
característica essa que reduz bastante o
custo associado a este tipo de produtos.

Os ingredientes são quimicamente
activos proporcionando uma limpeza
em 3 fases
Zonex-K contém activos químicos que
removem sujidades, óleos e gorduras, bem
como, partículas microscópicas. A acção de
limpeza inicia-se com o amolecer das
partículas de sujidade, depois Zonex-K
aglomera essas mesmas partículas,
deixando-as em suspensão, sendo por fim
removidas das superfícies.

Poupa tempo e dinheiro
O Zonex-K devido à sua forma de elevada
concentração (29.57ml por 3.78 litros de água),
torna-se um produto de custo reduzido quando
comparado com outros produtos de limpeza,
em média Zonex-K requer metade do volume de
solução do que qualquer outro produto de
limpeza. Devido à sua potência o Zonex-K
elimina sujidades em menos tempo que a
maioria dos produtos existentes no mercado, o
que se traduz na redução do tempo necessário
à limpeza e por conseguinte na redução de
custos de mão-de-obra. Outra característica de
interesse prende-se com a ausência de
desperdício, sendo que a solução não
sedimenta no fundo dos recipientes, a
totalidade do produto é utilizado.

De aplicação totalmente segura
Zonex-K não é inflamável, pelo que pode
ser utilizado em qualquer lugar. Têm um aroma
fresco e pode ser utilizado em contacto com as
mãos ( sem necessidade de recorrer a
instrumentos de aplicação ou proteção). Pode
ser utilizado em superfícies sensíveis, tais
como vidro ou em pinturas de automóveis. A
norma de aplicação , é de que Zonex K pode
ser aplicado em toda ou qualquer superfície,
que tolere a presença de água.

Adapta-se facilmente a qualquer
operação de limpeza
Sendo que não é necessária a utilização
de instrumentos específicos para a utilização da
solução, poderão ser utilizados panos, escovas
ou através de spray tornando-se compatível
com todas as situações de limpeza.
Independentemente do tipo de aplicação,
seja com uma máquina de vapor ou com um
simples pano, verá que Zonex-K apresentar-seá sempre como a solução mais rentável, quer
seja em termos de custos ou a nível de eficácia.

Zonex-K, um produto para todas as
aplicações
■ Remove cera de chão – elimina os custos
associados a este tipo de limpeza,
nomeadamente maquinaria específica para o
efeito, basta apenas uma aplicação para
remover a cera de superfícies de asfalto,
borracha, cortiça, madeira ou betão.
■ Limpa superfícies de betão – toda e qualquer
superfície de betão poderá ser limpa com
Zonex-K, removendo todas as impurezas.

■ Acção de limpeza com efeito brilhante sobre
madeiras e paredes – elimina desde as
sujidades mais resistentes até a simples
marcas de dedos.
■ Ideal para máquinas e equipamento – poderá
lavar todo e qualquer equipamento,
independentemente do grau de sujidade.
■ Eficaz na lavagem de motores – esta é uma
das tarefas mais difíceis, a eliminação de
óleos e gorduras dos motores, com Zonex-K
poderá, com apenas uma aplicação, eliminar
todas
as manchas de óleo e gordura.
■ Para limpeza de veículos – o facto de ZonexK não ferir as pinturas faz dele o agente de
limpeza ideal para dentro e fora dos veículos.
■ Pode ser utilizado em máquinas de vapor –
Para superfícies mais delicadas, poderá
utilizar a solução de Zonex-K na máquina de
vapor
■ Eficaz na limpeza de superfícies de vidro –
elimina sujidades sem deixar manchas e
rasto.
■ Ideal para a limpeza de tanques e
reservatórios – Para grandes áreas poderá
ser aplicado à
mão ou com um
equipamento de projecção
■ Apropriado para lavagem das mãos – após a
limpeza das superfícies utilize Zonex-K para
limpeza das suas mãos, pode ser usado em
dispensadores de sabonete como detergente

Especificações
O Zonex-K supera o número de itens
apresentados a lista Federal de especificações
Norte Americana (P-D-220ª, Tipo II, classe II)
para detergentes multiusos.

Aplicação
O Zonex-K é de aplicação fácil e rápida.
Basta adicionar a água quente ou fria, não
sendo necessário equipamento de mistura. Os
efeitos máximos poderão ser obtidos usando
esfregona, pano, escova, spray ou máquina de
vapor. Para a maioria das aplicações bastará
juntar 29.75ml de concentrado para obter 3.78
litros de solução, seguindo as indicações
presentes na embalagem, aumente ligeiramente
a concentração para aplicações mais difíceis
Nota: Leia atentamente a etiqueta exposta
na embalagem ou o Product data Sheet para
mais informações acerca da aplicação
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