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FLOTADOR UNIVERSAL MULTIUSO CENAP 
É utilizado em todos os tipos de superfícies, tais como: carpetes, 
tapetes, laminados plásticos, pisos em geral de estofados, interior de 
autos, plásticos, PVC, acrílicos, paredes, fachadas, cerâmicas, 
esmaltados, vitrificados, vinílicos, madeira, mármores, granitos, 
porcelanas, metais, aço inoxidável, alumínio, cromados, revestimentos 
e superfícies em geral. Não recomendado para pisos encerados. LIMPA 
AS SUJIDADE DE: gorduras, graxas, óleos, ceras, cremes, fuligens, 
resíduos orgânicos, sangue, manchas, incrustações e encardidos em 
geral. Revolucionário utiliza a tecnologia de flotação de partículas, 
separando a sujidade da superfície em uma leve espuma. 
 
Embalagem: Galão 5 Litros, frasco 1 Litro e frasco 500 ml gatilho. 
 Peso Comp. Larg. Alt. 
Frasco de 1 Litro 1,10 8,5 8,5 28 
Fardo 12x1 Litro 13,20 34 26 28 
Frasco 500 ml 0,60 12 5 27 
Fardo 12x500 ml 7,30 34 21 28 
Fardo 4x5 Litros 22 38 28 28 
Galão 5 Litros 5,5 19 14 28 
Código de Barras EAN-13 DUN-14 
Galão 5L 789.62355.0212-8 4-789623550212-6 
Fraco 1L 789.62355.0219-7 2-789623550219-1 
Frasco 500ml gat 789.62355.0111-4 2-789623550219-1 

 

 
MODO DE USAR:  
LIMPEZA PESADA: Diluir 250 ml do produto em 250 ml de água (1:1) em um pulverizador (spray). 
LIMPEZA DO DIA A DIA: Indicada a utilização de 01 parte do produto para 02 ou até 10 partes de 
água, de acordo com o grau de sujidade e/ou porosidade das superfícies. Pulverizar de maneira 
uniforme, o local a ser limpo, passar um pano limpo e umedecido dispensando o enxágue. 
PARA PISOS VITRIFICADOS: diluir 02 copos americanos em 5 litros de água em um balde, para 
lavagem de pisos, azulejos, sanitários e demais superfícies laváveis. Aplicar com pano limpo e rodo ou 
mop (água). 
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar 
este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações pelo número 0800-722-6001, ou o médico, levando o rótulo do produto. 
Mantenha o produto em sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto e 
fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia.  
 
COMPOSIÇÃO: Amina quaternária de coco etoxilada, sequestrante, álcool isopropílico, butil glicol, 
tripolifosfato de sódio, metassilicato de sódio, fragrância e água. 
 
DILUIÇÃO: De acordo com o grau de sujidade. 
 

 

 


