Informações Técnicas

LIMPA PORCELANATOS AZULIM
LIMPA PORCELANATOS AZULIM é um
limpador que elimina gorduras dos mais
diversos tipos de superfícies de maneira
rápida e sem esforço, deixando um agradável
cheirinho de limpeza.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 LIMPA PORCELANATOS AZULIM pode
ser encontrado nas versões: CITRUS e
LAVANDA;
 Pode ser usado tanto em faxinas pesadas
como na limpeza diária;
 O produto pode ser aplicado em
superfícies como porcelanatos, fórmicas,
cerâmicas, granito, azulejos, paviflex,
epóxi, etc;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Limpeza Geral: Dilua 40 ml do produto em 5L
de água. Umedeça o pano, passe sobre as
superfícies a serem limpas e enxugue.
Limpeza Pesada: Utilize o produto puro com
um pano úmido ou esponja na remoção de
sujeiras mais difíceis e manchas gordurosas.
Em seguida, enxague.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Líquido Límpido
Cor: CITRUS: Verde
LAVANDA: Azul
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 9,0 – 11,4

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilizar a embalagem vazia para
outros fins.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS 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 e 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) 0800 0148 110. Não aplique o
produto diretamente no piso. Não misturar
com outros produtos. Não reutilizar a
embalagem vazia. Água: pode faltar. Não
desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
750 ml e 5L.

REGISTROS

COMPOSIÇÃO
Metassilicato de sódio, nonilfenol etoxilado,
alcalinizante,
sinergista,
conservante,
dispersante, sequestrante, agente de controle
pH, corante, fragrância e veículo.
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