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Atualização: 18/07/2019

PORCELAIN CARE LIMPADOR DEUSO GERAL
Para aplicação em porcelanato, granito polido e mármore

Este Limpador  foi elaborado para promover  total eficácia na  limpeza de superfícies de Porcelanato, Granito Polido ou 

Mármore, quando apresentarem sujidades (verificar tabela de sujidade), após o regime de uso intenso do piso.

O limpador de uso geral é um produto ALCALINO remove com facilidades as sujidades e encardidos mais difíceis quando 

aplicado com pano e rodo mop; ou simplesmente enxaguando-se o piso com o produto após espalhar e deixar agira 

por 5 minutos.

COMPOSIÇÃO: Surfactantes aniônicos, etanol, preservante, hidrótopo, alcalinizante, clarificante, agente espalhante, 

extrato aromático, agente flotante e aglomerante, aditivo antirredepositante e água.  

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto   - Líquido Translúcido

Cor   - Ligeiramente Amarelado

Odor   - Característico

Densidade  - 1,00 a 1,10 g/cm3 (20º C)

pH   - 11,0 a 11,4

Produto não inflamável.

Viscosidade  - < 30 cps a 25° C em Brookfield.

Tensoativo aniônico – peso molecular médio 320 g/mol.

INSTRUÇÕES DE USO

Caso for lavar o piso, espalhe o limpador de uso geral com pano e rodo, mop ou vassoura de pelo macio. Deixar agir 5 minutos 

e esfregar com fibra branca, vassoura de pelo macio ou se for usar máquina, empregar disco de fibra branco novo.

- Caso for apenas passar pano, faze-lo com pano-rodo ou mop. Usar sempre 2 baldes; um com água limpa e outro com 

a solução do produto. Após recolher a sujidade do piso, enxaguar o pano ou mop na vasilha de água limpa e espremer, 

antes de voltar a imergir no produto.

DILUIÇÃO - Usar puro ou diluir no máximo 1 parte do produto em 9  partes de água, dependendo da intensidade das 

sujidades.
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LEVE – 1 PARTE DE PRODUTO PARA OUTRAS 9 PARTES DE ÁGUA

MÉDIA – 1 PARTE DE PRODUTO PARA OUTRAS 4 PARTES DE ÁGUA

PESADA – PURO.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos, 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  Intoxicação 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. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar 

as embalagens. Não misturar com outros produtos. Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. Cuidado: 

Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Cuidado: Irritante para os olhos e pele. Não misture 

com produtos à base de cloro.  

APRESENTAÇÃO: O produto vem acondicionado em bombonas de 20 litros, 50 litros, ou em caixas com duas bombonas 

de 5 litros cada e caixa com 12 unidades de 1 litro. 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº 25351765481201023   

Autorização de Funcionamento n° 3.02711-4     

N.B.  Esclarecimentos adicionais sobre o produto poderão ser fornecidos através dos telefones (16) 3626-392 - 3626-7898. 


