Informações Técnicas
DESENGORDURANTE AZULIM COM AMONÍACO ATIVO
DESENGORDURANTE
AZULIM
com
AMONÍACO ATIVO indicado para limpeza de
superfícies laváveis, remoção de gorduras e
oleosidades.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 DESENGORDURANTE AZULIM com
AMONÍACO ATIVO pode ser encontrado
na versão CITRUS;
 Possui
características
próprias
na
remoção de gorduras e sujeira pesada;
 Limpa rapidamente sem deixar resíduos
de gordura;
 Pode ser usado na limpeza de cozinhas,
coifas e superfícies gordurosas;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
LIMPEZA LEVE: Para manutenção de
superfícies ou pisos com sujeira leve, utilize o
produto diluído na proporção de 1 tampa de
produto para 1L de água.
LIMPEZA PESADA: Para limpeza de coifas,
fogões e superfícies gordurosas em geral,
aplique o produto puro com pano úmido ou
esponja diretamente no local a ser limpo,
esfregue e em seguida, enxágue ou remova
com um pano úmido. Diluir o produto para
aplicação em superfícies pintadas.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

coadjuvante, carga,
fragrância e veículo.

conservante,

corante,

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha a embalagem em local arejado, ao
abrigo da luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES
CUIDADO: IRRITANTE PARA OS OLHOS E
PELE. CONSERVE FORA DO ALCANCE
DAS
CRIANÇAS
E
DOS
ANIMAIS
DOMÉSTICOS. Cuidado: Perigosa sua
ingestão! Não ingerir. Evite inalação ou
aspiração, contato com os olhos e contato
com a pele. Em caso de contato com os olhos
e a pele, lave imediatamente com água em
abundância. Em caso de ingestão, não
provoque vômito e consulte imediatamente o
Centro de Intoxicações ou o médico levando o
rótulo do produto. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Não reutilizar a
embalagem vazia para outros fins.
ATENÇÃO:
NÃO
MISTURAR
COM
PRODUTOS CLORADOS. NÃO UTILIZAR EM
AMBIENTES TOTALMENTE FECHADOS.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
750 ml.

REGISTROS

Aspecto: Líquido
Cor: Verde
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 9,5 – 11,4

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.232351/2014-32

COMPOSIÇÃO
Hidróxido de amônio, tensoativo aniônico,
tensoativo não iônico, neutralizante, adjuvante,
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