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Atualização: 18/07/2019

PORCELAIN CARE LIMPEZA DIÁRIA
(LIMPA, PERFUMA E RENOVA O BRILHO)

Este produto foi elaborado para uma limpeza diária de pisos e superfície de porcelanatos, granitos e mármores. Além de 

limpar, ele perfuma e realça o brilho do piso.

COMPOSIÇÃO

Conservante, Emulsão de Cera de  Tensoativos renovadores de brilho, tensoativo não iônico, agente espalhante, 

preservante, perfume, corante e água.

 

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto   - Líquido Transparente

Cor   - Verde

Odor   - Lavanda

Densidade  - 0,980 - 0,990 g/cm3 (20º C)

PH   - 9,50 a 10,50

Produto não inflamável.

Tensoativo não iônico - peso molecular médio – 880 g/mol.

INSTRUÇÕES DE USO

- Diluir 1 parte do produto LIMPEZA DIÁRIA em 10 partes de água. Mergulhar um pano limpo na solução, torcer e com o 

auxilio de um rodo, passar na área a ser limpa. Para reumedecer o pano, não fazê-lo sem antes enxaguar em balde com 

água limpa, para evitar contaminação da solução com a sujeira retirada do piso.

A rotina repetitiva  deste procedimento, principalmente em áreas de tráfego intenso (comércio, escritórios, 

etc.) garante a sensação de bem estar, com brilho, assepsia, perfume e característica antiderrapante, o que é 

importante para a segurança em superfícies lisas e brilhosas.

PRECAUÇÕES

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e contato com 

os olhos. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato 

com os olhos, lave imediatamente  com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o 
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Centro de Intoxicações ou médico, levando o rótulo do produto. Cuidado: irritante para os olhos e pele. Não misture com 

produtos a base de cloro. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado. 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. 

APRESENTAÇÃO

O produto vem acondionado em caixas com duas bombonas de 5 Litros cada, bombona  de 20 Litros ou caixa 

com 12 frascos de 1 litro.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS 25351764392201060

Autorização de Funcionamento nº  3.02711-4    

 

N.B. Esclarecimentos adicionais sobre o produto poderão ser fornecidos através dos telefones (16) 3626-7898 - 3626-3923.


