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LAVA LOUÇAS AZULIM foi especialmente 
elaborado para a limpeza de louças, talheres, 
panelas e demais utensílios de cozinha.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� O LAVA LOUÇAS AZULIM pode ser 
encontrado nas versões CITRUS, CLEAR, 
COCO, MAÇA e NEUTRO; 

� Contém GLICERINA e COLÁGENO. 
� Podendo ser utilizado também na limpeza 

em geral, pois é excelente na remoção de 
gorduras e sujeiras; 

� Sua formulação balanceada e o pH neutro 
não agride as mãos ou superfícies 
esmaltadas; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Aplique uma pequena quantidade de LAVA 
LOUÇAS AZULIM sobre uma esponja 
umedecida, esfregue sobre a superfície a ser 
limpa e em seguida, enxágue com água em 
abundância. 
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
pH (tal qual): 6,0 – 8,0 
Aparência: Líquido Límpido 
Aparência (COCO): Líquido 
Cor: CITRUS: Verde 
CLEAR: Levemente Violeta 
COCO: Branco 
MAÇÃ: Vermelho 
NEUTRO: Amarelo 
Ativo (tensoativo aniônico): 6,5 – 7,5%  
 

COMPOSIÇÃO 
 
CITRUS E MAÇÃ: Alquilbenzeno sulfonato de 
sódio, Lauril éter sulfato de sódio, 
alcalinizante, sequestrante, coadjuvante, 
espessantes, hidrotopo, glicerina, colágeno, 
solvente, conservantes, fragrância, corante e 
veículo. 
CLEAR: Alquilbenzeno sulfonato de sódio, 
Lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, 
sequestrante, coadjuvante, espessantes, 
hidrotopo, glicerina, colágeno, solvente, 

conservantes, fragrância, corante, 
branqueador óptico e veículo. 
COCO: Alquilbenzeno sulfonato de sódio, 
Lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, 
sequestrante, coadjuvante, espessantes, 
hidrotopo, glicerina, colágeno, solvente, 
conservantes, fragrância, corante, opacificante 
e veículo. 
NEUTRO: Alquilbenzeno sulfonato de sódio, 
Lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, 
sequestrante, coadjuvante, espessantes, 
hidrotopo, glicerina, colágeno, solvente, 
conservantes, corante e veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. 
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a 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 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode 
faltar. Não desperdice. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
NEUTRO: 500ml e 5L. 
CITRUS, CLEAR, COCO E MAÇÃ: 500ml. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.394290/2012-34. 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Fábio Pergher CRQ II 023.00831 

 


