Informações Técnicas

LIMPA BORDAS AQUAPOOL
O LIMPA BORDAS AQUAPOOL foi elaborado
para a remoção de sujidades gordurosas
provenientes de bronzeadores, protetores
solares e outros afins encontrados nas bordas
de piscinas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Sua formulação balanceada remove com
facilidade as sujeiras sem interferir nos
parâmetros da água;
❖ Deixa um visual bonito e agradável aos
ambientes de lazer;
❖ É indicado para piscinas de fibra, vinil e
azulejos de residências, condomínios,
clubes, hotéis e SPAs;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Produto pronto uso.
Deixe o nível da água da piscina abaixo das
bordas. Aplique uma pequena quantidade do
LIMPA BORDAS AQUAPOOL sobre uma
esponja ou escova umedecida e esfregue por
toda a superfície a ser limpa. Em seguida,
enxágue com a água da piscina. Pode ser
utilizado ao mesmo tempo em que outros
produtos e a piscina pode ser utilizada logo
após a limpeza com o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 9,0 – 11,4
Aspecto: Líquido Viscoso
Cor: Amarelo
Odor: Perfumado

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir.
Evite a 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. Evite o contato prolongado com a
pele. Depois de utilizar este produto, lave e
seque as mãos. Telefone de Emergência
(CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica
24 horas): 0800 0148 110. Não reutilizar a
embalagem vazia. Água: pode faltar. Não
desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO
ANVISA, Nº 25351.614220/2019-84.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

COMPOSIÇÃO
Ácido sulfônico, lauril éter sulfato de sódio,
aditivo, alcalinizante, umectante, espessantes,
coadjuvante,
opacificante,
conservantes,
corante, fragrância e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha a embalagem em sua embalagem
original, em local arejado e ao abrigo da luz.
Após o uso, mantenha a embalagem fechada.
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