
Glance NA

Características físico-químicas

Detergente Limpa Vidros

Informações técnicas

Embalagem de 1L Accumix
Glance NA é um detergente limpa vidros e multiuso que dissolve rapidamente gordu-
ras, sujidades, películas deixadas por sabões, marcas de dedos e resíduos de fumaça, 
deixando a superfície bem limpa. Não deixa marcas nem manchas. Limpa e seca rapida-
mente, deixando o vidro reluzente.

Programa Siga as Cores
Consulte o Programa Siga as Cores, utilizando também os panos de micro�bra Micro-
Quick de acordo com a coloração do produto.

Não amoniacado
O produto não contém amoníaco em sua formulação.

Composição

Lauril Éter Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Agente Corretor de pH, Corante, 
Benzisotiazolona e Água.

Utilização

Glance NA é um detergente limpa vidros e multiuso que dissolve rapidamente gorduras, 
sujidades, películas deixadas por sabões, marcas de dedos e resíduos de fumaça, 
deixando a superfície bem limpa. Não deixa marcas nem manchas. Limpa e seca 
rapidamente, deixando o vidro reluzente. É recomendado para �nalização na limpeza de 
vidros, superfícies laváveis, tais como peças cromadas, aço inoxidável, pias, acessórios de 
banheiros e fórmicas. 

Aspecto:   Líquido límpido
Cor:                   Azul
pH (puro):                  6,0 – 8,0
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Modo de usar

Identi�car a diluição desejada na tabela abaixo. Em um recipiente adequado, preparar a solução adicionando a quantidade de água 
indicada e, em seguida, o volume de produto selecionado no medidor. Homogeneizar a solução. Para utilizar a embalagem Accumix, 
basta apertar o frasco até a marca graduada escolhida, que varia de 10 a 40 ml de produto.
Como limpa-vidros: Preparar a solução de Glance NA diluindo 1 parte de produto para 40 partes de água (1:40). Aplique a solução 
do produto sobre o pano e depois limpe as superfícies que se deseja. Se estiver limpando uma superfície que tenha contato com 
alimentos, utilize água potável para enxaguar.
Como multiuso: Preparar a solução de Glance NA diluindo 1 parte de produto para 25 partes de água (1:25). Aplique sobre as 
superfícies que se deseja limpar. Limpe com uma toalha seca ou pano limpo. Se estiver limpando uma superfície que tenha contato 
com alimentos, utilize água potável para enxaguar.

Embalagem
Caixa de papelão contendo 6 frascos de 1 litro cada.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  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 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo 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 reutilize a 
embalagem vazia.

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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