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REMOVEDOR DE CERAS AZULIM  pode ser 
utilizado em qualquer tipo de piso frio lavável. 
Indicado na limpeza de pisos encardidos, 
remoção de ceras antigas, impermeabilizantes 
acrílicos e bases seladoras e como 
desengordurante. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Alto poder desengordurante e ideal para a 
limpeza de pisos encardidos; 

� Remove facilmente gorduras incrustadas e 
graxas em pisos e paredes; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Recomenda-se testar em uma pequena 
área antes de usar o produto.  
Diluir o produto na proporção de 20 a 40% (ou 
seja, diluir de 1 a 2L de produto em 5L de 
água) de acordo com o teor de sujidade a ser 
removido. Molhar a superfície a ser limpa, 
aplicar a solução e deixar agir por 5 minutos. 
Esfregar um pouco e em seguida, enxaguar 
com água em abundância. 
 
Importante:  Usar luvas ao manusear o 
produto e suas diluições. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto:  Líquido 
Cor:  Branco 
Odor: Inodoro 
Alcalinidade:  10,0 – 12,0 ml de H2SO4 0,1N 
pH (tal qual):  >10,5 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Hidróxido de sódio, espessante, tensoativo 
não iônico, coadjuvante, solvente, adjuvante, 
sequestrante, dispersante, fragrância e água. 
 
 
 
 
 
 

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.  
Cuidado: Perigosa sua ingestão! Não ingerir. 
Evite a inalação ou aspiração, contato com as 
roupas, os olhos e contato com a pele durante 
o manuseio. 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. Ao abrir a embalagem evite 
respingos do produto. 
 
ATENÇÃO: NÃO APLICAR EM PISOS DE 
MADEIRA, SUPERFÍCIES PINTADAS E 
RECIPIENTES DE ALUMÍNIO. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Caixa 12X1L – CB: 47897534818239 
Altura: 295 mm; Largura: 246 mm;  
Comprimento: 327 mm 
Unidade 1L – CB: 7897534818231 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.673103/2009-81. 
 

 RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 
 
 
 
 

 


