Informações Técnicas

PANOS UMEDECIDOS MULTISSUPERFÍCIES AZULIM
Pensado para facilitar a sua rotina do dia a
dia,
os
PANOS
UMEDECIDOS
MULTISSUPERFÍCIES
AZULIM
foram
desenvolvidos para rápida e super prática
ação de limpeza.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Praticidade que não precisa pegar baldes,
panos e produtos de limpeza;
❖ É só puxar, limpar e descartar;
❖ Fórmula com ativos que removem as
sujeiras das superfícies;
❖ Cria uma barreira contra o acúmulo de
poeiras;
❖ Deixa o ambiente perfumado;
❖ É indicado para as mais diversas
superfícies laváveis como pias, bancadas,
mesas, pisos, azulejos, eletrodomésticos,
paredes, vidros e espelhos;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
1. Abra a tampa.
2. Puxe a ponta do primeiro pano do centro do
rolo.
3. Leve-o para o lado do picotador.
4. Não se esqueça de fechar bem a tampa
para conservar a umidade para os próximos
usos.
Passe o pano nas superfícies a serem limpas
e deixe secar, sem a necessidade de
enxaguar.

COMPOSIÇÃO
Álcool etílico, Nonilfenol etoxilado, aditivos,
adjuvante,
coadjuvante,
conservante,
fragrância e veículo.

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

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. Não reutilize a embalagem
vazia para outros fins. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode
faltar. Não desperdice.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
40 unidades.

ATENÇÃO: Em vidros e espelhos indicamos
finalizar a limpeza com um pano seco para a
remoção do residual.

REGISTRO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.329918/2020-31.

pH (tal qual): 7,0 – 10,0
Aparência: Lenço Umedecido
Cor: Incolor
Odor: Perfumado

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

ENVASADO POR
CARMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
www.carmel.ind.br

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
TELEFONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

