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BORCLEAN LIMPA BORDAS  foi 
especialmente elaborado para remover das 
bordas da piscina sujidades gordurosas 
provenientes de bronzeadores, protetores 
solares e outros afins. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Detergente balanceado, portanto sua 
adição em pequenas quantidades não 
altera o pH da água da piscina e nem 
forma espuma; 

� Limpa com mais facilidade a gordura e a 
sujeira de difícil remoção, dando um visual 
bonito e agradável ao seu ambiente de 
lazer; 

� Um produto de fácil aplicação; 
� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
BORCLEAN LIMPA BORDAS  é um produto 
pronto para o uso. Aplique uma pequena 
quantidade de BORCLEAN LIMPA BORDAS  
sobre uma esponja ou escova, esfregue sobre 
a superfície a ser limpa e em seguida, 
enxágue.  
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto:  Líquido 
Cor: Amarelo 
Odor:  Perfumado 
pH (tal qual):  9,0 – 11,0 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Tensoativo aniônico, neutralizante, 
opacificante, coadjuvante, carga, espessante, 
conservante, fragrância, corante e veículo. 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  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. Evite o 
contato prolongado com a pele. Depois de 
utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Embalagem 5L  – CB: 7897534801936 
Altura: 287 mm; Largura: 135 mm; 
Comprimento: 185 mm 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.081088/2009-19 
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