Informações Técnicas

DETERGENTE AMONIACAL AZULIM
DETERGENTE AMONIACAL AZULIM foi
especialmente elaborado para remover todo
tipo de sujeira pesada, principalmente para
superfícies oleosas ou graxosas (fogões,
coifas e outros).

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha a embalagem em local arejado, ao
abrigo da luz e bem fechada após o uso. Não
reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Sua fórmula moderna e eficiente possui
um elevado poder de limpeza, limpa
rapidamente as superfícies eliminando a
sujidade e sem deixar resíduos de
gordura;
 Remove facilmente gorduras incrustadas e
graxas em pisos e paredes;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Antes de usar teste numa pequena área.
Utilize uma solução de 10% (ou seja, dilua 1L
de DETERGENTE AMONIACAL AZULIM em
10L de água). Esta quantidade pode variar de
acordo com o teor de sujidade a ser removido.
Aplique a solução sobre a superfície a ser
limpa e deixe agir por alguns instantes.
Esfregue e em seguida, enxágue com água
em abundância.
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de
borracha, óculos protetores e avental) ao
manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 9,0 – 11,0
Aparência: Líquido levemente viscoso
Cor: Levemente amarelado

COMPOSIÇÃO
Hidróxido de amônio, ácido sulfônico,
neutralizante. espessante, carga, adjuvante,
opacificante, conservante e veículo.

PRECAUÇÕES
CUIDADO: IRRITANTE PARA OS OLHOS E
PELE. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado: Perigosa sua ingestão! Não ingerir.
Evite a inalação ou aspiração, contato com as
roupas, os olhos e contato com a pele durante
o manuseio. Em caso de contato com os olhos
ou com 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. Ao abrir a embalagem evite
respingos do produto.
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
2L, 5L e 20L.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.105342/2013-99
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