
UHS Limpador

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

Líquido límpido
Azul
11,0 – 12,5
Baixo

Detergente Limpa Pisos

Detergente especialmente formulado para limpeza de pisos
Embalagem Accumix – Faz até 600 Litros – Frasco dosador

Alta Performance
Fórmula amoniacal que possui forte poder de limpeza removendo e�cazmente a 
sujidade do piso e evitando o amarelamento do �lme.

E�ciente e econômico
Devido a alta performance, o UHS Limpador prolonga a durabilidade do acabamento 
aumentando o intervalo entre as remoções totais.
Não é necessário enxaguar o produto após a limpeza gerando economia de tempo e 
mão-de-obra.

Embalagem dosadora Accumix 
Nesta embalagem, sem a dependência de ponto de água e equipamento dosador, 
UHS Limpador proporciona a dosagem certa com segurança e acaba com o 
desperdício do produto.

Informações técnicas

Composição

Hidróxido de Amônio, Alcalinizante, Tensoativos Não-Iônicos, Solvente, Dispersante, 
Material Saponi�cável, Corante, Fragrância e Água. 

Utilização

Limpador especialmente formulado para a limpeza diária de pisos tratados com 
acabamentos UHS. Alto poder de limpeza, fórmula de pouca espuma, deixa o piso com 
aparência de limpo por mais tempo. Esta é a melhor maneira de limpar com menor custo.

Modo de usar
 
Para utilizar a embalagem accumix, basta apertar o frasco até completar o medidor na marca de 30ml ou 1oz. 
Limpeza diária de manutenção: diluir essa quantidade selecionada no medidor em 15 a 18 litros de água (1:500 até 1:600). 
Limpeza profunda antes de uma nova camada: diluir essa quantidade selecionada no medidor em 9 litros de água (1:300).

Embalagem

Caixa de papelão com 6 frascos com 1 litro.

Precauções de uso

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (HIDRÓXIDO DE AMÔNIO). CONSERVE 
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Irritante para os olhos e pele. 
Não misture com produtos à base de cloro. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para a abertura da 
embalagem rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para o manuseio do produto e de suas soluções utilize luvas, avental, 
botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de inalação 
ou aspiração, remova a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Caso necessite de 
informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico  pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Mantenha o 
produto em sua embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Não misture com água na embalagem original. Nunca reutilize a 
embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve ainda ser 
armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. NUNCA 
MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

REGISTRO NO M.S.= 3.2661.0225
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