Informações Técnicas

LIMPADOR MULTIUSO AZULIM
LIMPADOR MULTIUSO AZULIM é um
limpador instantâneo de uso diário para
remoção
de
sujidades
gordurosas,
incrustações, fuligens, poeiras e marcas de
dedos. Devido a sua formulação balanceada
pode ser aplicado em qualquer superfície
lavável de cozinha, banheiro, fogão, piso,
parede, azulejo, fórmica, plástico e esmaltado.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Indicado na limpeza de sujidades
gordurosas, incrustações, fuligem, poeira
e marcas de dedos;
❖ Limpador concentrado sendo assim
bastante eficiente e com alto rendimento;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Antes da aplicação recomenda-se testar em
uma pequena área.
LIMPEZA LEVE: Dilua de 200 a 300 mL de
LIMPADOR MULTIUSO AZULIM em 1L de
água. Aplique na superfície a ser limpa e em
seguida, enxugue com um pano úmido e
limpo. Não é necessário enxaguar.
RETIRAR MANCHAS EM SUPERFÍCIES
LAVÁVEIS: Aplique o LIMPADOR MULTIUSO
AZULIM puro em um pano úmido ou esponja e
espalhe sobre a superfície a ser limpa. Se
preferir aplique diretamente sobre a superfície.
Em seguida, remova com uma esponja ou
pano limpo.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido Límpido
Cor: Incolor
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 10,0 – 11,4

COMPOSIÇÃO
Butilglicol, hidróxido de sódio, nonil fenol
etoxilado,
fosfato
trissódico,
sinergista,
sequestrante, aditivo, conservante, 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.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Não ingerir.
Evite a inalação ou aspiração, o contato com
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. Não aplicar em superfícies
aquecidas. Ao abrir a embalagem, evitar
respingos do produto.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
2L, 5L e 50L.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
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