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Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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CP 3159 500mL
UNITÁRIA: 500mL : 57 alt x 262 larg x 115 comp (mm)
CAIXA MASTER 500mL (12 unidades):  190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)

COMPOSIÇÃO

Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico espessante, veículo, 
neutralizante, sequestrante e preservante. 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

EMBALAGEM

VALIDADE

RENDIMENTO
· Rendimento: aproximadamente de 30 m². Valores médios fornecidos a título indicativo.
· O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da sujeira.

Validade por 24 meses a partir da data de 
fabricação indicada na embalagem, se em 
embalagem não aberta. 

CÓDIGOS EAN/DUN

500mL  EAN: 7899870100629
             DUN:17899870100541

PROPRIEDADES

MODO DE USAR

É um produto elaborado para eliminar sujidades em estofados, carpetes, 
corino, capachos, tapetes, colchões e toda superfícies têxteis de bras de 
origem natural.

Possui uma composição balanceada de tensoativos e fragrância Cereja Avelã 
que favorecem na limpeza e odorização do ambiente com secagem rápida.

Agitar bem antes da aplicação. 

Aplique o produto diretamente na superfície a ser limpa.

Aguarde o produto agir de 2 a 5 minutos, dependendo da sujidade.

No tecido, esfregue suavemente com o auxílio de uma escova ou utilizando-se de 
uma extratora.

Para secar, utilizar um pano de algodão seco ou aspirador adequado.

Caso não tenha atingido o resultado esperado após a secagem total, repita o processo. 
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