Informações Técnicas

LIMPA COMPUTADOR START
LIMPA
COMPUTADOR
START
foi
especialmente elaborado para a limpeza de
seu
computador, telefone, impressora,
copiadora, fax e equipamentos em geral.

o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E 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, 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. Evite o contato prolongado
com a pele. Depois de utilizar este produto,
lave e seque as mãos.
ATENÇÃO: Não aplicar em placas ou
sistemas eletrônicos.

• Possui fórmula balanceada e eficiente
proporciona limpeza, proteção e conservação.
• Limpa qualquer superfície;
• Não inflamável;
• Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Umedeça um pano e aplique sobre o mesmo o
LIMPA COMPUTADOR START, esfregue-o
na superfície a ser limpa até que a sujeira seja
removida. Evite deixar resíduos.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

PRECAUÇÕES

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

Aspecto: Líquido
Cor: Branco
pH (tal qual): 9,0 – 10,0

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
59 ml.

COMPOSIÇÃO
REGISTROS
Nonil fenol etoxilado, solvente, emoliente,
solvente orgânico, alcalinizante, espessante,
conservante e água.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.582069/2010-70

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
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