
Optimum Floral

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)
Nível de espuma   

Líquido opaco
Azul 
8,4 a 9,2
Baixo

Detergente Limpa Pisos

LIMPA E DEIXA UM BRILHO DE ENCERADO

E�ciente e prático
Possui em sua formulação detergentes e ceras que possibilitam realizar em uma só 
operação a limpeza e conservação de pisos / acabamentos.

Versatilidade
Pode ser utilizado como limpador em todos os tipos de pisos frios.

Dupla ação
Além de limpador é um excelente renovador de brilho, em especial de ceras lustráveis.

Agradável perfume
Deixa nos ambientes um agradável perfume de lavanda.

Informações técnicas

Composição

Emulsão de Ceras, Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, Anti-Espumante, Conservante, 
Fragrância, Corante e Água.

Utilização

Optimum Floral é o limpador e renovador de brilho para conservação diária de pisos frios, 
vinílicos e madeira plasti�cada.
 

Modo de usar
 
Diluir 1 parte de produto em 20 partes de água. Para maior brilho, use uma solução mais concentrada. Aplicar com mop ou pano e rodo. 
Não é necessário enxaguar. Deixe secar e lustre.

Embalagem

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos e 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. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, 
entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 7713 733. Mantenha o produto em sua 
embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 
ATENÇÃO: O piso pode tornar-se escorregadio enquanto estiver úmido.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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