Informações Técnicas

LIMPA CARPETES START
LIMPA CARPETES START é um detergente
com alto poder emulsionante e espumante.
Especialmente desenvolvido para a limpeza
de carpetes, tapetes e estofados de tecidos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Possui uma formulação balanceada que
proporciona uma rápida remoção das
sujidades mais aderidas;
 Realça as cores e deixa uma suave
fragrância;
 Podendo ser utilizado também na limpeza
em geral;
 Produto de fácil aplicação. Basta apenas
diluir, agitar e aplicar a espuma sobre a
mancha;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Prepare uma solução de 10% (ou seja, dilua 1
parte de LIMPA CARPETES START para 10
partes de água) ou de acordo o teor de
sujidade a ser removido. Agite a solução até
formar uma espuma densa. Aplique somente a
espuma sobre a mancha e espere secar
totalmente. Esfregue com escova macia no
sentido das fibras têxteis e logo após remova
os resíduos com aspirador ou pano branco
seco.

COMPOSIÇÃO
Ácido sulfônico, lauril éter sulfato de sódio,
opacificante,
coadjuvante,
neutralizante,
carga, espessante, aditivo, conservante,
corante, fragrância e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha a embalagem em local arejado e ao
abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem
vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato
com os olhos e contato com a pele. Em caso
de contato com os olhos, lave imediatamente
com água em abundância. Em caso de
contato 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. Depois de
utilizar este produto, lave e seque as mãos.

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

Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Amarelo
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 9,00 – 10,50

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.039807/2013-14

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831
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