FINALIDADE DE USO:
Desenvolvido para limpeza de pisos e demais superfícies
laváveis, tratadas ou não com impermeabilizantes
poliméricos. Indicado para limpeza com mop água, pano,
lavadora automática ou enceradeira industrial.

DILUIÇÃO RECOMENDADA:
Versão 5 litros: Utilizar produto diluído de 1:50 até 1:150
Versão 2 litros: 1:400 (automática)
MODO DE USAR:
1. Diluir o produto em recipiente adequado e de acordo
com a sujidade do local a ser limpo; 2. Espalhe o produto na
superfície utilizando o mop água ou então, utilizando
lavadora automática. Para utilização de enceradeira
industrial, utilizar disco vermelho ou bege; 3. Não é
necessário enxaguar devido baixo índice de resíduos
sólidos.

LIMPEZA LEVE
EM QUALQUER

SUPERFÍCIE

VN208
LIMPA VIDROS | MULTIUSO

FINALIDADE DE USO:
Especialmente desenvolvido para limpeza total de vidros,
espelhos, azulejos e superfícies lisas. VN 208 contém
aditivo antiestático que retarda a aderência de pó na
superfície.
DILUIÇÃO RECOMENDADA:
Versão 5 litros: Utilizar produto diluído de 1:20 até 1:200
Versão 2 litros:
Posição 1 - 1:200 (limpeza leve)
Posição 2 - 1:100 (limpeza moderada)
Posição 3 - 1:20 (limpeza pesada)
MODO DE USAR: Para limpeza de Vidros, diluir o
produto na concentração de 1:200.
Multiuso: diluir o produto entre 1:20 até 1:100 e aplica-lo
utilizando pulverizador, sobre a superfície a ser limpa.
Na limpeza de pisos: diluir até a proporção de 1:100,
espalhar sobre a superfície a ser limpa usando mop água.
Deixe agir por alguns minutos e recolha a solução suja
usando mop água ou aspirador de líquidos.

L I M PA

VIDROS

M U LT I U S O

FINALIDADE DE USO:
Produto com pH levemente alcalino, foi desenvolvido
especialmente para a remoção de óleos, graxas e
gorduras, de origem animal, vegetal e mineral de
superfícies sensíveis ao pH alcalino. Pode ser utilizado
para limpar chassis e motores, peças usinadas,
ferramentas, máquinas operatrizes, pisos, bancadas
paredes e demais áreas sujas com graxas e óleos.
DILUIÇÃO RECOMENDADA:
Utilizar produto diluído até 1:50
MODO DE USAR:
1. Diluir o produto em recipiente adequado e de acordo
com a sujidade do local a ser limpo; 2. Espalhe o produto
na superfície utilizando o mop água ou então, espalhe e
esfregue a superfície com uma fibra abrasiva; 3. Remova o
detergente impregnado com a sujeira e enxágue; 4.
Repita a operação, caso necessário.

LIMPEZA PESADA
EM QUALQUER

SUPERFÍCIE

FINALIDADE DE USO:
Produto extremamente versátil e com alto poder de
limpeza, especialmente recomendado para limpeza de
todos os tipos de pisos laváveis; remoção de mofos e
bolores em pisos, azulejos e outras superfícies; limpeza de
fórmica, laminados, vidros e espelhos; limpeza de tapetes,
carpetes e estofados; remoção de manchas em tecidos;
desengraxe de peças e motores.
DILUIÇÃO RECOMENDADA:
Utilizar produto diluído até 1:100
MODO DE USAR: Diluir o produto de acordo com a sujidade
do local a ser limpo. Em casos extremos, pode ser usado puro.
PISOS E SUPERFÍCIES: Aplique diretamente, aguarde 2 a 3
minutos e recolha a solução suja. Não é necessário enxaguar. Se
necessário, repita a operação ou ative com esponja não abrasiva.
Evite o uso prolongado em mármore, pois o peróxido pode
descolorir ou desgastar a pedra.
TECIDOS, TAPETES, CARPETES E ESTOFADOS: Umedeça um pano
branco com a solução e remova a mancha com o pano, em
movimentos circulares, indo das bordas em direção ao centro.
PRÉ-TRATAMENTO DE LINHAS DE TRÁFEGO: Pulverize a solução
alguns minutos antes da limpeza extrativa ou por bonnet.
Restrição de uso: não diluir em baldes e frascos de metais, para
não desestabilizar o peróxido ativado. Usar frascos opacos, pois a
exposição à luz decompõe o peróxido, reduzindo sua efetividade.

LIMPADOR

M U LT I U S O

FINALIDADE DE USO:
Na limpeza e desinfecção de piso e outras superfícies
laváveis.
DILUIÇÃO RECOMENDADA:
Como desinfetante, utilizar o produto puro ou como
limpador diluído até 1:100

MODO DE USAR:
Como limpador: aplique o produto diluído na
concentração de até 1:100, esfregue a superfície e retire a
solução suja com pano ou mop água. Não é necessário
enxaguar.
Como desinfetante: espalhe o produto puro sobre a
superfície, deixe agir por 10 minutos e retire a solução suja
com pano, mop ou aspirador de líquidos.
Tempo de contato: 10 minutos

DESINFETANTE

USO GERAL

