
FICHA TÉCNICA

APRESENTAÇÃO:
LIMPA PORCELANATO, MÁRMORE E GRANITO é um poderoso Limpador que atua sem agredir ou manchar a superfície. Limpa, perfuma, realça o 
brilho e propicia efeito antiderrapante.
Indicado para qualquer tipo de superfície lisa.

MODO DE USAR:
Limpeza pesada: 1 parte do produto para até 20 partes de água;
Limpeza média: 1 parte do produto para até 50 partes de água;
Limpeza leve: 1 parte do produto para em até 100 partes de água.

PRECAUÇÕES:
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando 
a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a 
embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou 
Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do 
calor.

CUIDADOS: 
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em 
sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.  CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

COMPOSIÇÃO: 
Tensoativo não iônico, sequestrante, coadjuvantes, perfume, cor,  conservantes e água.

DADOS TÉCNICOS: 

9001ISO 

EMPRESA CERTIFICADA

LIMPA PORCELANATO, MÁRMORE E GRANITO
LIMPADOR

ASPECTO:

COR:

ODOR:

pH Sol 1%: 

Produto saneant cado na ANVISA: 

Líquido

Característico 

9,0 ± 0,5  

25351058424201337
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