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Excelente para porcelanatos e pisos 
polidos encardidos
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LIMPE CERTO LIMPEZA PROFUNDA® É um produto revolucionário, para LIMPEZA 
profunda, de MULTIUSO para sujidades orgânicas impregnadas em pisos polidos.
  O SELO Europeu - FOOD CONTACT COMPLIANCE - garante a segurança ideal e 
adequada para limpeza de áreas de preparo alimentar, em contato direto com 
crianças e animais de estimação.
  Seguro para todas as superfícies. Pode ser utilizado na limpeza de pedras naturais 
e sintéticas, azulejos, mármores, porcelanatos, cimento, superfícies pintadas, 
metais em geral, cromados, madeira, vinílicos, acrílicos, PVC, lona, tecidos, 
plásticos, paredes, fachadas, pisos, varandas, áreas de piscinas, churrasqueiras e 
revestimentos em geral.

Tecnologia Francesa

Diluição: Vericar rótulo para modo de diluição.

PRODUTO INDICADO PARA: 

TODAS AS SUPERFÍCIES 

DELICADAS COMO MÁRMORES, 

GRANITOS, PASTILHAS, VIDROS, 

POLICARBONATOS, FACHADAS, 

PISOS E PAREDES.

EMBALAGEM

CAIXA

1-5-20 L

1 L 6 UN | 5 L 4 UN
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MODO DE USAR

Aplicar uniformemente o produto com pulverizador de baixa pressão manual, rolo ou despejar 

diretamente na superfície. 

Deixe o produto agir por até 5 minutos. 

Utilize pano, vassoura ou escova e logo após efetue o enxágüe.

Produto extremamente econômico. Quanto mais sujo e engordurado, utilize em maior concentração. 

Mesmo puro não oferece risco ao aplicador e não mancha.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Tensoativo aniônico, tensoativo não-iônico, espessante, 
veículo, neutralizante, sequestrante e preservante. .

: 1:20 – Sujeiras não impregnadas, vidros, laminados RENDIMENTO POR LITRO
e superfícies pouco porosas.
1:10 –Sujeiras mais resistentes, metais, plásticos em geral, madeiras, vinílicos 
carpetes e cozinhas engorduradas (azulejo e piso).
1:1 – Sujeiras impregnadas, manchas, áreas muito engorduradas.
Rendimentos médios fornecidos a título indicativo.
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APLICAÇÕES:

antes     depois antes     depois antes     depois

antes     depois

antes     depois

antes     
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