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MAXIMOOM ALCALINO é um limpador 
universal com um alto poder de emulsificação 
e saponificação de sujeiras e graxas. Atua 
como desengordurante, desengraxante e 
descarbonizante em diversas superfícies 
removendo a terra e sujidades em geral. 
Indicado também para a limpeza de chassis, 
motores e pinturas de equipamentos agrícolas. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� FLOTADOR; 
� Ideal para a limpeza de porcelanatos, 

mármore, granito, granitina, superfícies 
sintéticas como vinil, fórmica, paredes, 
carpetes, estofados, interior de autos, 
inox, paviflex, Siders e lonas em geral; 

� Produto a base de tensoativos que não 
apresentam periculosidade e removem a 
sujeira pesada, gorduras, graxas, terra e 
carbonizações em geral; 

� Limpador concentrado sendo assim 
bastante eficiente e com alto rendimento; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Utilize uma solução de 10 a 20% (ou seja, 
dilua de 1 a 2L de MAXIMOOM ALCALINO 
em 10L de água). Estas quantidades podem 
variar de acordo com o teor de sujidade a ser 
removido. Aplique a solução na superfície a 
ser limpa e deixe agir por 5 minutos. Esfregue 
e em seguida, enxágue com água em 
abundância. Após a secagem completa, a 
superfície estará pronta para receber novo 
tratamento. 
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto e suas diluições. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido límpido 
Cor: Incolor 
Odor: Característico 
pH (tal qual): 9,0 – 11,4  
 

COMPOSIÇÃO 
 
Metassilicato de sódio, sinergista, adjuvante 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. 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. 
Evite inalação ou aspiração, contato com os 
olhos e contato com a pele. Em caso de 
contato com os olhos e 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. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110. 
 

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

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
2L, 5L, 20L e 50L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.590493/2009-54. 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831

 
 


