FICHA TÉCNICA | LIMPA PISOS
PROPRIEDADES
O Limpa Pisos é um limpador de uso geral que pode ser aplicado em porcelanatos, vinílicos,
madeiras, cerâmicas e superfícies laváveis. A fragrância de cereja e avelã confere uma limpeza
perfumada e agradável. Sua fórmula, com pH neutro, protege você, sua família e sua casa.
MODO DE USAR
Para fazer 1 LITRO de solução, dilua o produto de acordo com o grau de sujidade:
ALTA · 200 ml produto + 800 ml de água
MÉDIA · 100 ml do produto + 900 ml de água
BAIXA · 50 ml de produto + 950 ml de água
1. Agite bem antes de usar. 2. Para começar a limpeza, retire o excesso de pó e sujeira com um
aspirador WAP. 3. Depois, basta aplicar a solução com um pano úmido e passar diretamente
na área a ser limpa. 4. Faça o enxágue utilizando o pano umedecido apenas com água limpa e,
por ﬁm, ﬁnalize secando a superfície. 5. Utilize o produto puro com um pano úmido na remoção
de sujeiras mais difíceis. Para dicas e sugestões de uso, consulte o site www.wap.ind.br.
COMPOSIÇÃO
Tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, espessante, neutralizante, fragrância, conservantes
e veículo.
EMBALAGEM
500 ml refil: cx/ 12 unidades
1 Litro: cx/ 6 unidades
5 Litros: cx/ 4 unidades
NCM
3824.99.79
VALIDADE
Válido por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se estiver em
embalagem fechada.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir. Evite inalação ou
aspiração, contato com os olhos e com a pele. utilize equipamento de proteção individual para
evitar o contato direto com o produto. evite contato prolongado com a pele. depois de utilizar este
produto lave e seque as mãos. 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 informações toxicológicas (0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto.
mantenha o produto em sua embalagem original fechada, armazenada em local fresco, seco e
ventilado. Não reutilizar a embalagem vazia.
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Produto fabricado e distribuído por Nano4you Performance Importação e Distribuição S/A, CNPJ:
26.606.385/0001-29. Rua Rio Piquiri, Nº 820, Jardim Weissópolis - Pinhais - PR - CEP: 83322010 sob licença de uso da marca Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A, CNPJ:
06.337.280/0005-38.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. LIGUE (41) 3012-7272
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