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Spartan do Brasil

LC - MULTIUSO
Limpador Multiuso

Limpeza
Geral
Higienização
de A mbientes

Propriedades:
O LC MULTIUSO é um limpador multiuso destinado à limpeza pesada de
sujidades em todos os tipos de superfícies laváveis como fórmicas,
mesas, vidros, plásticos, superfícies metálicas, cromados, paredes,
batentes, divisórias, pisos cerâmicos esmaltados, azulejos, etc.
LC MULTIUSO contém uma suave fragrância cítrica que deixa o ambiente
agradável. Por ser concentrado, admite diluições em água, tornando-se
um produto de alta economia para o usuário. A baixa viscosidade do
produto permite o seu uso em diluidores automáticos.
Instruções de uso:
- Preparar uma solução de 01 parte de produto em 10 partes de água
(1:10) para limpeza preliminar ou limpeza pesada.
- Para limpeza leve ou manutenção fazer uma solução de 01 parte do
produto em até 20 partes de água (1:20).
- Aplicar a solução diretamente na superfície a ser limpa, com auxílio de
um pulverizador manual. Deixar o produto agir por alguns minutos,
enxaguar ou secar com auxílio de um pano seco. Para sujidades muito
arraigadas, esfregue com uma fibra ou esponja para facilitar a remoção.
Restrito ao uso profissional. Para abrir a embalagem force o lacre girando
a tampa. Não armazenar próximo a alimentos.
Dados Técnicos:
Aparência:
Cor:
Odor:
pH:
Peso específico:
Viscosidade:
Teor de ativos:

Líquido transparente
Laranja a laranja claro
Cítrico
9,5 - 11,4
1,005 - 1,025 g/cm3
1,0 - 10,0 cps
5,0 - 8,0 %

Registro do
Ministério da Saúde:

Produto notificado na ANVISA/MS A.F. n° 3.00018-9

Garantia:
Produção moderna e rigoroso controle de laborátorio asseguram
qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos
manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total
satisfação do usuário.
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