
CP3050 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)

CP3051 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)

CP3052 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

Rua: Rio Piquiri, 820 I Jd. Weissópolis I Pinhais/PR I CEP: 83322-010
Fone: (41) 3667-3942 I www.performance.eco.br 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

CNPJ: 26.606.385/0001-29
sac@nano4you.com.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 MAQ
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PROPRIEDADES
LIMPE CERTO MAQ é um detergente único, de pH NEUTRO, ideal para 
limpeza pesada de piso vinílico, cerâmica, porcelanato, granilite, epóxi, 
mármore, granito e pedras em geral para áreas de médio e alto tráfego. Suave 
fragrância orgânica, altamente biodegradável e verdadeiramente ecológico. Age 
nas sujidades mais difíceis como terra vermelha, barro e gorduras. Sua moderna tecnologia, impede a formação de 
espuma sendo ideal para manutenção e funcionamento da máquina. NÃO TRAVA A LAVADORA ! 

Diluição - Diluir  LIMPE CERTO MAQ em água na proporção de 1:50 . A concentração ideal ( maior ou menor ) 
pode variar dependendo da sujidade do piso. Dúvidas visite nosso site www.nano4you.com.br.  
Instruções - Aplicar esta solução pura no tanque da máquina lavadora utilizando a diluição indicada. 
Ex:  Meio litro para tanque de 25 litros; 
Um litro para tanque de 50 litros; 
Dois litros para tanque de 100 litros. 
Produto de PH NEUTRO não mancha, é seguro e não corrosivo para qualquer superfície. 

MODO DE USAR

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

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

EMBALAGEM

NCM: 3824.99.79

VALIDADE

RENDIMENTO
·Proporção 1:20 - sujeiras não impregnadas, vidros, laminados e superfícies pouco porosas.
·Proporção 1:10 - sujeiras mais resistentes, metais, plásticos, madeiras, vinílicos, carpetes, pisos e azulejo.
·Proporção 1:1 - sujeiras impregnadas, manchas, áreas muito engorduradas. 
Rendimentos 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:   7899870102722
      DUN:17899870102729

5L  EAN:  7899870102739
      DUN:17899870102736

20L EAN: 7899870102746

Cp3321 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)

CP3322 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)

CP3323 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)


