Informações Técnicas

LIMPA TÊNIS AZULIM
LIMPA TÊNIS AZULIM foi especialmente
elaborado para agir de forma rápida e prática.
Composto por uma espuma que limpa e
remove a sujeira em pouco tempo. Limpeza
feita à seco.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Possui fórmula balanceada e eficiente
proporciona
limpeza,
proteção
e
conservação;
 Possui uma espuma limpadora com prático
bico aplicador;
 Limpeza feito à seco;
 Pode-se utilizar em bolsas, malas e
acessórios em couros e sintéticos;
 Produto biodegradável.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS 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 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): 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE
MODO DE USAR
Antes de utilizar o LIMPA TÊNIS AZULIM agite
bem o frasco. Aplique o produto sobre o tênis e
esfregue com pano úmido ou esponja até a
remoção da sujidade. Em seguida, passe outro
pano limpo e seco e o tênis já está pronto para
ser utilizado, limpe pequenas partes por vez.
Não é necessário enxaguar.
Importante: É recomendável testar o produto
em uma pequena área a ser limpada para não
correr o risco de manchar o tênis.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
140ml/130g

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO
ANVISA, Nº 25351.781621/2014-34

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

pH (tal qual): 9,95 - 10,95
Aparência: Liquido
Cor: Levemente Amarelado
Odor: Perfumado

COMPOSIÇÃO
Nonilfenol etoxilado, álcool primário etoxilado,
aditivo, conservante, sequestrante, adjuvante,
alcalinizante, solvente, coadjuvante, agente de
controle de pH, fragrância e veículo.

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