Informações Técnicas

LIMPADOR PERFUMADO AZULIM
LIMPADOR PERFUMADO AZULIM é ideal
para limpar as mais diversas superfícies
laváveis como pisos, azulejos, fórmicas, pias e
bancadas. Remove eficientemente a sujeira
deixando o ambiente perfumado.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 O LIMPADOR PERFUMADO AZULIM
pode ser encontrado nas versões:
ALEGRIA,
AMOR,
CARINHO,
FELICIDADE, GRATIDÃO, PAIXÃO e
TERNURA;
 Através da diluição é possível controlar o
ativo e o poder de limpeza. Ideal na
limpeza do dia-a-dia;
 Sua casa com agradável perfume por
várias horas;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Limpeza geral: Dilua 100 mL (½ copo
americano) de LIMPADOR PERFUMADO
AZULIM em 3L de água. Aplique a solução
sobre uma flanela ou pano alvejado
umedecido e espalhe sobre a superfície a ser
limpa. Não é necessário enxaguar.
Limpeza pesada: Aplique o LIMPADOR
PERFUMADO AZULIM puro.
Importante: Use luvas ao manusear o produto
e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 7,5 – 9,5
Aparência: Líquido Límpido
Odor: Perfumado
Cor: ALEGRIA: Azul
AMOR: Rosa
CARINHO: Violeta
FELICIDADE: Vermelho
GRATIDÃO: Marsala
PAIXÃO: Laranja
TERNURA: Verde

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso.

COMPOSIÇÃO
Nonilfenol etoxilado, Lauril éter sulfato de
sódio,
solvente,
aditivo,
conservante,
sequestrante, corante, fragrância e veículo.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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. Lavar os objetos e utensílios
utilizados como medida de precaução antes
de reutilizá-los. Não reutilize a embalagem
vazia para outros fins. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode
faltar. Não desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500mL,1L e 2L.
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