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IK FOAM 1.5

IK FOAM 9

VOLUME POR UNIDADE 0,006 m3

MEDIDAS EMBALAGEM 16 x 16 x 27 cm.

UNIDADES/M3 150 u.

CÓDIGO 8.17.76

CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS

CAPACIDADE TOTAL 1,50 l. - 0,39 Galões americanos

CAPACIDADE ÚTIL 0,75 l. - 0,19 Galões americanos.

PESO BRUTO 0,60 Kg - 1,32 libras

PESO LÍQUIDO 0,46 Kg - 1,02 libras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Limpeza de cozinhasLimpeza geral Limpeza de veículos Pecuária/Alimentação

VOLUME POR UNIDADE 0,019 m3

MEDIDAS EMBALAGEM 19 x 19 x 53 cm

UNIDADES/M3 52 u.

CÓDIGO 8.38.11.915

CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS

CAPACIDADE TOTAL 8 l. - 2,11  Galões americanos

CAPACIDADE ÚTIL 5 l. - 1,30  Galões americanos

PESO BRUTO 2,00 Kg - 4,40 libras

PESO LÍQUIDO 1,72 Kg - 3,78 libras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pulverizadores especificamente fabricados para a produção de espuma seca e resistente. Concebidos 

para serem utilizados com agentes químicos de propriedades surfactantes (tensoativos). A gama de 

pulverizadores IK FOAM proporciona uma espuma densa e permanente, ideal para trabalhos de 

limpeza e desinfecção de estofamentos e tapetes, desinfecção de banheiros e vestuários, cozinhas e 

superfícies de processamento de alimentos, lavagem de veículos, etc.

Juntas e materiais resistentes contra a maioria dos ácidos e solventes e também contra a maior parte 

dos agentes químicos mais utilizados pela indústria, pelo setor automotivo e para limpeza profissional  .  

Válvula de segurança de 3 bar com opção de despressurização  .  Boca larga para enchimento  .  Desenho 

ergonômico  .  Depósito resistente e transparente, com indicador de nível  .  Proteção para a válvula da 

câmara  .  Fácil montagem e desmontagem para manutenção, sem necessidade de ferramentas  .  Bico 

especial para “espuma”, tipo leque.

Juntas e materiais resistentes contra a maioria dos ácidos e solventes e também contra a maior 

parte dos agentes químicos mais utilizados pela indústria, pelo setor automotivo e para limpeza 

profissional  .  Válvula de segurança de 4 bar com opção de despressurização  .  Depósito transparente 

com indicador de nível  .  Funil integrado no depósito  .  Puxador metálico para abertura e fechamento   

.  Filtro no gatilho  .  Suporte para enrolar as mangueiras  .  Possibilidade de adaptar uma extensão de 

50 cm  .  Alça para transporte lateral  .  Bico especial para “espuma”, tipo leque.



. Respeite sempre as instruções e as doses indicadas nas etiquetas do produto químico que será pulverizado.

. Para evitar qualquer ingestão do produto, não coma, beba ou fume durante o processo de preparação e pulverização.

. Não pulverize sobre pessoas, animais ou instalações eléctricas.

. Não aplique o tratamento com vento forte ou calor excessivo.

. Em caso de intoxicação, consulte o médico e mostre a embalagem do produto químico.

. Nunca jogue os resíduos do produto ou de limpeza perto de cursos de água, poços, etc.

. Utilize equipamento de proteção adequado, máscara, óculos, luvas, calçado, entre outros, para evitar o contato dos produtos 

químicos com a pele, boca e olhos.
. Não pulverizar sobre chamas, fogo aberto ou outras fontes infl amáveis.

APLICAÇÕES EFICAZES E EFICIENTES

NORMAS DE SEGURANÇA

. Após cada utilização, despressurize o pulverizador e limpe-o.

. Em caso de entupimento do bico, limpe-o com água, evitando utilizar objetos metálicos.

. Se o fi ltro do gatilho entupir, desmonte-o e limpe-o com água.

. Guarde o pulverizador em local protegido, para evitar exposição ao excesso de frio e de calor (entre 5º e 30º C).

. Para prolongar a vida útil das juntas, lubrifi que regularmente as partes móveis do pulverizador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PULVERIZADOR

MANUTENÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA

USOS - APLICAÇÕES

PULVERIZADORES ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM 

USADOS EM:

. Limpeza de estofamentos, tapetes e carpetes.

. Limpeza e desinfecção de áreas e superfícies destinadas ao 

processamento de alimentos (cozinhas industriais, padarias, indústrias 

de processamento de carnes, salas de desossas, peixarias…).
. Limpeza e cuidado do automóvel.
. Limpeza e desinfecção de áreas e instalações esportivas, banheiros 

públicos, spas, vestuários…
. Lavagem de maquinário industrial, camionetes de entrega, 

desinfecção de reboques e áreas de carga, etc.

POR MEIO DA ESPUMA SECA CONSEGUIMOS:

. Aumentar o tempo de contato entre o produto químico e a superfície 

a limpar, aumentando a efetividade do produto aplicado.

. Limpar tecidos, estofamentos e carpetes, evitando molhar em 

excesso, reduzindo assim o tempo de secagem e prevenindo o 

surgimento de fungos e bactérias.

. Possuir um maior controle visual da superfície pulverizada.
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GOIZPER S. Coop. reserva-se o direito de modifi car o conteúdo e a informação dos produtos mostrados neste documento sem prévio aviso. © GOIZPER S. Coop. todos os direitos 
reservados. Está expressamente proibida a reprodução total ou parcial dos conteúdos, texto e/ou imagens do mesmo.
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Cooperando, crescemos


