
BOLETIM TÉCNICO

MULTIUSO SUPER
LIMPADOR DE USO GERAL

Produto desenvolvido para o segmento de limpeza e higiene geral. Possui 
formulação de fácil aplicação, pulverização minima e ação de flotação, 
proporcionando economia e excelente custo-benefício.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Incolor 
Odor: Característico glicólico
pH: 11,5 a 12,5
Peso específico (g.cm-3): 1,00 a 1,02
COMPOSIÇÃO: Butilglicol, agente de controle de pH, 
sequestrantes, emulsificante, aditivo, coadjuvante, 
essência, corante e veículo.
Princípio Ativo: Bultilglicol.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA EM CASOS DE 
ACIDENTES: 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 Médico levando o rótulo do produto. 
Telefone de Emergência (CEATOX): 0800 722 6001. 
Lave com bastante água corrente os objetos e 
utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS Nº: 
3.2331.0087

Aut. Func./M.S. 3.02331-1

MODO DE USAR
Limpeza pesada: Diluir 1 parte do produto em até 50 
partes de água.
Limpeza de manutenção: Diluir 1 parte do produto em 
até 100 partes de água.
Aplicação manual: pulverizar o produto de maneira 
uniforme sobre a superfície a ser limpa. Remova com 
um pano umedecido, dispensando o enxágue. Em caso 
de sujidades mais pesadas, recomenda-se o uso de 
ação mecânica com fibra e enxágue.
RECOMENDAÇÕES ÚTEIS: Não utilizar pano encardido, 
pois poderá ocorrer transferência de resíduos do pano 
para o local limpo.

EMBALAGEM
Galão 5L 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Armazenar o produto em local seco com temperatura 
ambiente, protegido do sol e do calor. Este produto deve 
ser mantido em sua embalagem original e fechado. Não 
reutilize a embalagem vazia para outros fins.
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