Informações Técnicas

ESPUMA LIMPADORA AZULIM
A ESPUMA LIMPADORA AZULIM foi
desenvolvida para melhorar a eficiência em
diversos tipos de limpeza à seco. Facilita na
remoção das sujidades de tênis, sofás,
estofados, colchões, carpetes e tapetes.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Facilita a remoção das sujidades no
processo de limpeza à seco;
❖ Produto rápido e fácil de usar;
❖ Não é necessário enxaguar;
❖ É indicada para a limpeza de tênis, sofás,
estofados, colchões, carpetes e tapetes;
❖ Possui uma suave e agradável fragrância;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
AGITE BEM ANTES DE USAR.
Segure
a
embalagem
da
ESPUMA
LIMPADORA AZULIM virada para cima.
Pulverize o produto direcionando o jato
lentamente na superfície desejada. Deixe agir
por 2 minutos. Esfregue com uma espuma ou
pano úmido até a remoção da sujidade. Em
seguida, passe outro pano limpo e seco.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! INFLAMÁVEL. Mantenha longe do
fogo e de superfícies aquecidas. Recipiente
pressurizado pode romper se aquecido. Não
exponha à temperatura superior a 50°C. Não
ingerir. Não perfure a embalagem vazia. Não
jogue no fogo ou incinerador. Evite inalação ou
aspiração, contato com os olhos e contato com
a pele. Evite o contato prolongado com a pele.
Depois de utilizar este produto, lave e seque as
mãos. 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. Em caso de inalação ou
aspiração remova a pessoa para local arejado
e se houver sinais de intoxicação chame
socorro médico. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode faltar.
Não desperdice.

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

Atenção: Evite dirigir o jato sobre as pessoas,
plantas, animais, aquários, alimentos, utensílios
de cozinha, paredes, chamas ou superfícies
aquecidas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 6,0 – 8,0
Aspecto: Espuma
Cor: Branco
Odor: Perfumado

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
400mL/370g.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO
ANVISA, Nº 25351.037622/2020-96.
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RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPOSIÇÃO
Nonilfenol etoxilado, adjuvantes, coadjuvante,
aditivos, alcalinizante, sequestrante, agente de
controle de pH, conservantes, fragrância e
veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

ENVASADO POR
AEROFLEX INDÚSTRIA
LTDA
www.aeroflex.ind.br

Mantenha o produto em sua embalagem
original. Manter em local coberto, ventilado e
ao abrigo do sol, calor e fontes de ignição. Não
reutilizar a embalagem vazia.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
FONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br
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