
JFlex GP Forward SC

Características físico-químicas

Limpador de Uso Geral Alcalino

Informações técnicas

Exclusivo Sistema J-Flex
Sistema patenteado que garante a dosagem recomendada mesmo em diferentes 
condições de pressão de água. Instalação simples é conectado a qualquer torneira 
comum.

Seguro, evita acidentes
A embalagem de J-Flex GP Forward é inviolável, o que evita que o operador entre em 
contato com o produto puro.

Versátil
Seu anel de dosagem tem vazões especi�cas para enchimento de baldes e enchimento 
de frascos.

E�ciente e versátil
GP Forward SC remove todo o tipo de sujeira, gordura e resíduos de sabão. Funciona 
com água fria e quente, com balde e mop, lavadora automática e pulverizadores.

Não deixa resíduos
GP Forward SC deixa as superfícies limpas e, na maioria dos casos,  não é necessário o 
enxague.

Deixa o ambiente limpo e fresco 
O aroma cítrico de GP Forward SC proporciona fragrância suave sem o forte cheiro de 
perfume, tornando agradável o trabalho com o produto.

Econômico
A formulação concentrada de GP Forward SC apresenta ótima performance de limpe-
za com baixo custo por litro do produto diluído. 

Composição

Alcoóis graxos Etoxilados, Corantes, Hidrótopo, Fragrância, Sequestrante, Tensoativos 
Anfótero, Alcalinizante e Água.

Aspecto:   Liquido 
Cor:                    Verde
pH(puro):  11,16 - 12,16
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Utilização

GP Forward SC limpador geral alcalino é uma mistura exclusiva de ingredientes. Todos balanceados e coordenados, trabalhando 
juntos para oferecer uma limpeza e�ciente de qualquer superfície lavável. Pode ser aplicado por alta pressão, pistola de espuma, 
esponja, escova, mop ou pano e rodo. É também um excelente limpador por imersão e pode ser usado em máquinas lavadoras 
automáticas.

Modo de usar

Encha um balde, frasco pulverizador ou tanque da máquina lavadora automática com o limpador geral alcalino GP Forward SC, 
diretamente do diluidor J-Flex (diluição 1:256). Aplique sobre as superfícies que deseja limpar. Se estiver limpando uma superfície que 
tenha contato com alimentos, será necessário enxaguar com água potável. No caso de uso em máquina lavadora automática, recolha 
com um mop ou pano o resíduo de solução deixado pela máquina. Deixe secar. Na maioria dos casos, não é necessário enxaguar.

Embalagem
Caixa de papelão com 1 bombona de 5 litros.

Precauções de uso

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (MONOETANOLAMINA). CONSERVE 
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa sua ingestão. Impeça o contato com os 
olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções utilize luvas e óculos de segurança. Em caso 
de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. 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. Recomendações para abertura da embalagem: siga as 
instruções do prospecto que acompanha o produto.

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.

REGISTRO NO M.S. = 3.2661.0224.
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