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LIMPA ALUMÍNIO CENAP
Sua fórmula contém tensoativos e seqüestrantes que dão limpeza e 
proteção as superfícies, realçando os brilhos de seus alumínios. Aplicar 
sobre a superfície a ser limpa, deixar agir sobre alguns segundos e em 
seguida enxaguar 
 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 500 ml.
 

 

 
MODO DE USAR: Aplicar sobre a superfície a ser limpa, deixar agir sobre alguns segundos e em seguida 
enxaguar normalmente. 
 
PRECAUÇÕES: Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em 
caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico l
produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Não reaproveitar a 
embalagem vazia. Manter longe de crianç
 
COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico (
inorgânicos e água. 
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LIMPA ALUMÍNIO CENAP 
Sua fórmula contém tensoativos e seqüestrantes que dão limpeza e 
proteção as superfícies, realçando os brilhos de seus alumínios. Aplicar 
sobre a superfície a ser limpa, deixar agir sobre alguns segundos e em 
seguida enxaguar normalmente. 
 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 500 ml.
 

 Peso Comp. Larg.

Fardo 4x5 Litros 21,40 38 28

Galão 5 Litros 5,35 18 14

Fardo 12x500 ml 6,5 25 18

Frasco 500 ml 0,54 6 6

Código de Barras EAN-13 DUN

Galão 5L 789.62355.0041-4 4

Frasco 500 ml 789.62355.0048-3 2

Aplicar sobre a superfície a ser limpa, deixar agir sobre alguns segundos e em seguida 

: Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em 
caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico l
produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Não reaproveitar a 
embalagem vazia. Manter longe de crianças e animais domésticos.  

: Tensoativo aniônico (alquilbenzeno Sulfato de Sódio), corante, amidas, ácidos
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Sua fórmula contém tensoativos e seqüestrantes que dão limpeza e 
proteção as superfícies, realçando os brilhos de seus alumínios. Aplicar 
sobre a superfície a ser limpa, deixar agir sobre alguns segundos e em 

Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 500 ml. 
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Aplicar sobre a superfície a ser limpa, deixar agir sobre alguns segundos e em seguida 

: Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em 
caso de contato com a pele, 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. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Não reaproveitar a 

Sulfato de Sódio), corante, amidas, ácidos 


