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LIMPADOR PERFUMADO START foi 
especialmente desenvolvido para facilitar a 
limpeza de residências, escritórios e veículos 
em geral. Proporciona excelente limpeza em 
superfícies onde o produto é usado, além de 
deixar um suave perfume por um tempo 
prolongado. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� O LIMPADOR PERFUMADO START 
pode ser encontrado nas versões: 
FLORATTA, LAVÍNIA, MARINE, 
STARLIN e STARTEC; 

� Através da diluição é possível controlar o 
ativo e o poder de limpeza. Indicado 
também para perfumar ambientes; 

� Limpador perfumado concentrado com 
dupla ação: limpa e perfuma o ambiente e 
por isso, além de eficiente, rende muito 
mais; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Limpeza geral: Dilua 1 parte de LIMPADOR 
PERFUMADO START em até 100 partes de 
água ou de acordo com o teor de sujidade a 
ser removido. Aplique a solução sobre uma 
flanela ou pano alvejado umedecido e espalhe 
sobre a superfície a ser limpa. Não é 
necessário enxaguar.  
Perfumar ambientes: Dilua 1 parte de 
LIMPADOR PERFUMADO START em 100 
partes de água. Coloque em uma bombinha 
pulverizadora e borrife no local desejado. 
ATENÇÃO: Não borrifar diretamente sobre a 
superfície, mantenha sempre uma distância de 
no mínimo 50 cm.  
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto.  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Líquido Viscoso; 
Cor: Floratta: Amarelo, Lavínia: Azul, 
Marine: Verde, Starlin: Roxo, Startec: Branco 
Odor: Perfumado 
pH (tal qual): 7,0 – 8,0 
 

COMPOSIÇÃO 

Tensoativo não iônico, adjuvante, sinergista, 
tensoativo aniônico, neutralizante, 
opacificante, sequestrante, espessantes, 
conservante, corante, fragrância e veículo.  
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha a embalagem em local arejado e ao 
abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem 
vazia para outros fins. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS 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 contato 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. 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 
 
FLORATTA, LAVINIA, MARINE, STARTEC: 
5L 
STARLIN: 2L, 5L e 20L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.471824/2006-13 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


