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PRECAUÇÕES E CUIDADOS

CNPJ: 26.606.385/0001-29
sac@performance.eco.br

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.

FICHA TÉCNICA
LIMPE CERTO LIMPEZA PROFUNDA
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CP3025 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades):  200 alt x 210 larg x 240 comp (mm)

CP3026 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades):  295 alt x 377 larg x 254 comp (mm)

CP3027 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

PROPRIEDADES

· Produto livre de ácidos, soda cáustica. Eciente para limpeza pesada em 
superfícies de baixa porosidade como porcelanatos polidos, esmaltados ou 
naturais, pastilhas cerâmicas, rejunte epóxi, granitos e mármores polidos, 
limestone, silestone, pisos cerâmicos em geral, lajotas, azulejos, pedras naturais 
e alvenaria pintada.

· Permite a remoção de manchas e sujidades sem afetar os materiais e sem 
restrições a tratamentos e/ou proteções.

· Totalmente indicado para granitos, mármores polidos e superfícies delicadas. 
Produto inovador e certicado com o selo Food Contact Compliance, para 
utilização em áreas de preparo alimentar.

· Antes da aplicação efetiva realizar um teste de amostra na superfície a tratar.
· Aplicar o produto em boa quantidade. Deixar agir de 10 a 20 minutos. 

· Limpeza das ferramentas com água limpa após utilização.
· Os substratos tratados não precisam ser neutralizados.

· Não deixar o produto secar. Esfregar com escova, vassoura ou esponja.
· Enxaguar a superfície com água, preferencialmente com pulverizador de alta pressão. 

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

· Solução aquosa à base de tensoativos de origem vegetal. 

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

EMBALAGEM

NCM: 3824.99.79

VALIDADE

RENDIMENTO
· Proporção 1:20 - pisos polidos, pouco encardidos, novos ou seminovos.
· Proporção 1:10 - pisos encardidos pouco porosos com sujeiras mais resistentes.
· Proporção 1:1 - sujeiras impregnadas há muito tempo, com pouca manutenção ou afetados por 
produtos ácidos de limpeza.
Valores médios fornecidos a título indicativo. 

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

CÓDIGOS EAN/DUN
1L  EAN: 7898938019347
      DUN:17898938019344

5L  EAN: 7898938019354
      DUN:17898938019351

20L EAN: 7898938019361


