LIMPA PEDRAS CENAP
Produto desenvolvido especialmente para limpeza de pedras em geral.
Sua formulação é composta de ácidos minerais, ácido sulfônico,
tensoativos e corantes que eliminam rapidamente tanto a sujeira pesada
ou resíduo
resídu de cimento em pedras.
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 1 Litro.
Litro

Fardo 12x1 Litro
Frasco 1 Litro
Galão 4x5 Litros
Galão 5 Litros
Código de Barras
Frasco 1Litro
1L
Galão 5 Litros

Peso
Comp.
13,9
32
1,15
8,5
22,40
38
5,60
19
EAN-13
789.62355.0100-8
789.62355.0103-9

Larg.
Alt.
23
27
8,5
27
28
28
14
28
DUN
DUN-14
2-789623550100
789623550100-2

MODO DE USAR:: Deve ser usado na diluição de um litro de LIMPA PEDRA para até 20 litros de água,
dependendo da condição de sujeira. Não use o produto puro, pois pode queimar a pedra. Não diluir em
vasilhame de metal. Espalhe igualmente o produto sobre a superfície usando
usando uma escova dura, espere
10 a 15 minutos, esfregue bem ou use enceradeira industrial com escova de nylon. Após limpo
enxague bem o piso usando para cada 20 litros de água uma colher de sabão em pó para
neutralização do ácido.
PRECAUÇÕES:: PRODUTO ÁCIDO podendo causar queimaduras, impedir o contato com os olhos, em
caso de contato lavar com água em abundância, consultar um médico ou posto de saúde mais
próximo. Evitar contato prolongado com a pele e use luvas e botas de borracha, lavar as mãos após o
uso. Em caso de ingestão
gestão acidental não provocar vômito,
vômito, beber água em abundância e procurar
imediatamente um médico. Conservar a embalagem bem fechada.
Não reutilizar a embalagem vazia. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
COMPOSIÇÃO: Principio ativo ácido fluorídrico e clorídrico.
DILUIÇÃO: Diluir 1 para 20 litros de água.
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