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CARACTERÍSTICAS

Detergente desengraxante e desengordurante super concentrado, com alto poder umectante e emulsionante, o
que facilita a quebra da tensão superficial. O aroma de pinho inibe o odor desagradável em enxágues iniciais em
ambientes hospitalares e deixa o ambiente com aroma agradável após a limpeza. Remove os mais diversos tipos
de sujidades. Sua utilização propicia uma economia substancial na limpeza em geral. Produto biodegradável.
Indicado para limpeza de pisos, plásticos, esmaltados, fórmicas, cerâmicas, vidros, banheiros, azulejos, portas,
móveis de aço.

ESPECIFICAÇÕES
Física Química

Aspecto: Líquido viscoso Composição: 

Cor: Amarelo Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, 

pH: 7,0 – 10,0 Alcalinizante, coadjuvante, corante, 

Viscosidade: 1000 - 2000 mPas conservante, fragrância e veículo. 

CAMPO DE APLICAÇÃO

Na limpeza de pisos, paredes, vidros, banheiros, portas, móveis de aço (supermercados, shoppings, clubes, hospitais, 
clínicas, indústrias, hotéis, restaurantes, escolas, condomínios, etc).

FINALIDADE

Devido à sua extraordinária ação umectante e emulsionante, é um detergente de caráter neutro, tornando-se indicado
para lavagem de pisos,  paredes e superfícies.  Propicia  uma enorme economia de água e  energia  nos processos de
lavagem. 

MODO DE USO

Produto concentrado. 
Diluir 1:200 – 1:500 para limpeza de pisos impermeabilizados.
Diluir 1:150 – 1:200 para limpeza com baixo teor de sujidade. 
Diluir 1:70 – 1:100 para limpeza com médio teor de sujidade.
Diluir 1:20 – 1:50 para limpeza com alto teor de sujidade. 

EMBALAGEM

Caixa com 4 unidades de 5 litros
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