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LUSTRA MÓVEIS AZULIM formulado com 
silicones de alta performance, desenvolvido 
para dar proteção e brilho intenso a todas as 
superfícies impermeáveis.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Ideal para superfícies enceradas, lisas, 
envernizadas, laqueadas, esmaltadas, 
azulejadas e laminadas; 

� Pode ser utilizado em couros naturais e 
sintéticos; 

� Indicado também para polir geladeiras, 
fogões esmaltados ou inoxidáveis, 
microondas e eletrodomésticos em geral; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
AGITE ANTES DE USAR.  Aplique LUSTRA 
MÓVEIS AZULIM  com um pano limpo, macio 
e seco. Em seguida, repasse o pano sobre 
toda a superfície em movimentos uniformes 
realçando o brilho. Para promover um brilho 
intenso, repita a operação. 
 
Importante:  É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto:  Líquido Opaco  
Cor: Branco 
pH (tal qual): 8,0 – 9,5 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Emulsão de silicone, espessante, 
emulsificante, solvente, neutralizante, 
conservante, 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. Mantenha longe do fogo 
e de superfícies aquecidas. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. 
Evite a inalação, aspiração e contato com os 
olhos e 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. Depois de utilizar este 
produto, lave e seque as mãos. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Caixa 12X200ml  – CB: 47897534801200 
Unidade 200 ml – CB: 7897534801202 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.100244/2010-12 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831

 


