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TIRA LIMO AZULIM é indicado para a 
remoção do limo e limpeza de superfícies 
laváveis de cozinhas, banheiros, pisos, vasos 
sanitários, banheira, box e ralos.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Indicado para a limpeza de sujidades 
gordurosas, incrustações, fuligem, poeira 
e marcas de dedos em azulejos e ladrilhos 
vitrificados, pisos frios, vasos sanitários, 
banheiras, tapetes e cortinas plásticas, 
boxes de banheiro, toldos e tetos de vinil, 
paredes com pintura epóxi ou concreto 
aparente; 

� O uso semanal do produto evita que 
manchas escuras apareçam novamente 
nas superfícies do seu banheiro; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Frasco SQUEEZE: Com a embalagem de 
TIRA LIMO AZULIM na posição vertical, dirigir 
o jato sobre a superfície a ser limpa, deixar 
agir por alguns minutos para que o produto 
remova a sujeira e em seguida, enxaguar. Na 
remoção de sujeiras mais difíceis utilizar 
escova de nylon ou esponja.  
Frasco SPRAY: Girar o bico do gatilho para a 
posição ON. Borrifar o produto sobre a 
superfície a ser limpa, deixar agir por alguns 
minutos para que o produto remova a sujeira e 
em seguida, enxaguar. Na remoção de 
sujeiras mais difíceis utilizar escova de nylon 
ou esponja. 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto.  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Líquido 
Cor: Levemente Amarelado 
Alcalinidade: 0,65 – 1,0 ml (H2SO4 0,1N) 
Teor de Cloro Ativo: 2,0 – 3,0% (p/p) 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Hipoclorito de Sódio, tensoativo não iônico, 
alcalinizante, dispersante, estabilizante, 
fragrância e veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 

Para conservação da qualidade do produto 
mantenha o frasco protegido do solo e do 
calor. Mantenha o produto em sua embalagem 
original e bem fechada após o uso.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não 
ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e 
roupas durante o manuseio. Evite a inalação 
ou aspiração e o contato com os olhos e pele. 
Em caso de contato com os olhos ou com a 
pele, 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 dê nada por via oral a 
uma pessoa inconsciente. Não utilizar para 
desinfecção de alimentos. Usar luvas para sua 
aplicação. Não reutilize a embalagem vazia 
para outros fins. 
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM 
RECIPIENTES E OBJETOS METÁLICOS. 
NÃO MISTURAR COM PRODUTOS ÁCIDOS 
OU A BASE DE AMÔNIA.  
 

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

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
500 ml (squeeze) e 500ml (spray). 
 

REGISTROS 
 
REGISTRO MS: 3.1282.0351 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 
 


