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DETERGENTE MULTIFUNCIONAL COM OXIGÊNIO ATIVO
A fórmula com peróxido de hidrogênio libera micro bolhas de oxigênio 
ativo que ajudam a dissolver gordura e as sujeiras mais difíceis. Limpeza 
pesada mais profunda de pisos e superfícies em geral, 
aos azulejos, remoção de manchas difíceis sem esforço por conta do 
poder do oxigênio ativo que dissolve a matéria orgânica, remoção de óleos 
e gorduras, graxas, sangue e secreções corporais. Limpador prático que 
pode ser utilizado para u
alumínio, vinil, acrílico, vidros, etc. Não deixa resíduo. Deixa um agradável 
cheiro de limpeza
 
Embalagem: Galão de 5 Litros.
 

 
Fardo 4x5 Litros
Galão 5 Litros
Código de Barras
Galão 5L

 
 

MODO DE USAR: Detergente CENAP Multifuncional combina a praticidade e eficiência do multiuso 
com o poder do oxigênio ativo, pro
nenhum resíduo. Pode ser utilizado na casa inteira. Enxague banheiras e boxes de banheiro com água 
depois de usar este produto. Não use em utensílios de cozinha. Em superfícies pintadas, teste em uma 
pequena área escondida primeiro. E
piso encerado, superfícies de madeira envernizada, cobre
misture o produto com outros produtos com cloro e amônia.
 
CUIDADOS: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiraçã
pele. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro 
médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave
os com água corrente por 15 minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de 
ingestão acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do 
produto. Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e s
persistir a irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o 
produto em sua embalagem original; não reutilize a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
 
COMPOSIÇÃO: Amina óxida qua
hidrogênio, alcalinizante, fragrância e água. Produto ativo: Peróxido de hidrogênio 2,5 %.
 
DILUIÇÃO: Diluir 1 para 5 litros de água.
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DETERGENTE MULTIFUNCIONAL COM OXIGÊNIO ATIVO
A fórmula com peróxido de hidrogênio libera micro bolhas de oxigênio 
ativo que ajudam a dissolver gordura e as sujeiras mais difíceis. Limpeza 
pesada mais profunda de pisos e superfícies em geral, 
aos azulejos, remoção de manchas difíceis sem esforço por conta do 
poder do oxigênio ativo que dissolve a matéria orgânica, remoção de óleos 
e gorduras, graxas, sangue e secreções corporais. Limpador prático que 
pode ser utilizado para uma limpeza eficaz de plásticos, aço, inox, 
alumínio, vinil, acrílico, vidros, etc. Não deixa resíduo. Deixa um agradável 
cheiro de limpeza 

Embalagem: Galão de 5 Litros. 

Peso Comp. Larg. 
Fardo 4x5 Litros 21 38 28 
Galão 5 Litros 5,24 19 14 
Código de Barras EAN-13 DUN-
Galão 5L 789.62355.0216-6  

Detergente CENAP Multifuncional combina a praticidade e eficiência do multiuso 
com o poder do oxigênio ativo, proporcionando uma limpeza completa, deixando um cheiro agradável e 
nenhum resíduo. Pode ser utilizado na casa inteira. Enxague banheiras e boxes de banheiro com água 
depois de usar este produto. Não use em utensílios de cozinha. Em superfícies pintadas, teste em uma 

quena área escondida primeiro. Este produto não é recomendado para uso em mármore, bronze, 
piso encerado, superfícies de madeira envernizada, cobre e latão. Para peles sensíveis use luvas. Não 
misture o produto com outros produtos com cloro e amônia. 

: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos, contato com a 
pele. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro 
médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave

minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de 
ingestão acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do 
produto. Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e s
persistir a irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o 
produto em sua embalagem original; não reutilize a embalagem vazia.  
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Amina óxida quaternária de coco, ácido hidroxietileno difosfórico, peróxido de 
hidrogênio, alcalinizante, fragrância e água. Produto ativo: Peróxido de hidrogênio 2,5 %.

Diluir 1 para 5 litros de água. 
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DETERGENTE MULTIFUNCIONAL COM OXIGÊNIO ATIVO 
A fórmula com peróxido de hidrogênio libera micro bolhas de oxigênio 
ativo que ajudam a dissolver gordura e as sujeiras mais difíceis. Limpeza 
pesada mais profunda de pisos e superfícies em geral, proporciona brilho 
aos azulejos, remoção de manchas difíceis sem esforço por conta do 
poder do oxigênio ativo que dissolve a matéria orgânica, remoção de óleos 
e gorduras, graxas, sangue e secreções corporais. Limpador prático que 

ma limpeza eficaz de plásticos, aço, inox, 
alumínio, vinil, acrílico, vidros, etc. Não deixa resíduo. Deixa um agradável 

 Alt. 
28 
28 

-14 

Detergente CENAP Multifuncional combina a praticidade e eficiência do multiuso 
, deixando um cheiro agradável e 

nenhum resíduo. Pode ser utilizado na casa inteira. Enxague banheiras e boxes de banheiro com água 
depois de usar este produto. Não use em utensílios de cozinha. Em superfícies pintadas, teste em uma 

mendado para uso em mármore, bronze, 
e latão. Para peles sensíveis use luvas. Não 

o, contato com os olhos, contato com a 
pele. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro 
médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave-

minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de 
ingestão acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do 
produto. Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e se 
persistir a irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o 

ternária de coco, ácido hidroxietileno difosfórico, peróxido de 
hidrogênio, alcalinizante, fragrância e água. Produto ativo: Peróxido de hidrogênio 2,5 %. 


