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PROPRIEDADES
É o produto ideal para limpar intensamente aquelas sujeiras mais difíceis sem
danicar os revestimentos ou pisos de alto tráfego. Produto de base de frutas
cítricas com elevado poder de retirar gorduras e graxas, poluição e fuligem.
Ideal para áreas industriais, fábricas, comércio, shoppings, garagens, clubes,
escolas e grandes áreas que necessitam limpeza pesada e continua. É também
um excepcional produto para limpeza de pisos encardidos por terra vermelha.
Por ser um solvente de base orgânica e muito concentrado é um aliado
extremamente econômico para sua hidro lavadora.
Onde Usar: Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Mármores sensíveis e delicados, Granitos, outras rochas, Cimentícios, Cerâmicas, Porcelanatos, e
qualquer tipo de superfície de grande sujidade.

MODO DE USAR
1:4 Pisos encardidos e muito sujos cozinhas industriais, frigorícos e toda sujidade impregnada.
1:16 Pisos de garagens e alto tráfego de veículos ou máquinas.
1:32 Áreas de circulação constante de pessoas.
1:64 Áreas internas, banheiros, escritórios.
1:128 Manutenção diária.
Espalhe o produto sobre a superfície e deixe agir entre 10 a 20 minutos.
Esfregue com intensidade utilizando bras, vassouras, acessório de limpeza apropriado ou simplesmente enxágue
com uma Hidro lavadora quando for externo.
Caso persista algum resíduo sobre a superfície, repita a operação. A ação de 10 a 20 minutos é fundamental, seja
para a remoção ou para a limpeza profunda. Não utilize acessórios abrasivos sobre superfícies polidas.

COMPOSIÇÃO
Tensoativo não iônico, espessante, agente de origem vegetal, alcalinizante, conservante e veículo.

EMBALAGEM
CP3257 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades): 190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)
CP 3258 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades): 295 alt x 280larg x 380 comp (mm)
CP3275 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA
NCM: 3402.90.90

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

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

Não ingerir. Evite 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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SUPER LIMPADOR DE PISOS
LEMON CITRUS
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