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MODO DE USAR: Deve ser usado na diluição de um litro para até 15 litros de água, dependendo da 
condição de sujeira. Espalhe igualmente o produto sobre a superfície usando uma escova dura, espere 
10 a 15 minutos, esfregue bem com FIBRA (não usar palha de aço) ou encera
limpo enxague bem o piso usando para cada 15 litros de água uma colher de sabão em pó para 
neutralização do ácido.  
ADVERTÊNCIA: Não usar em granilite, mármores e cimento queimado. Não misturar com produtos à 
base de cloro, água sanitária ou amoníaco.
 
PRECAUÇÕES: PRODUTO ÁCIDO 
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 
uso. Em caso de ingestão acidental não provocar v
imediatamente um médico. Conservar a embalagem bem fechada.
 Não reutilizar a embalagem vazia. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
DOMÉSTICOS.  
 
COMPOSIÇÃO: Tensoativos aniônicos, ácido clorídrico, corante e água.
 
DILUIÇÃO: Diluir 1 para 5 litros de água.
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LIMPA PISOS E AGREGADOS DE CIMENTO CENAP
Limpador desincrustante de base ácida, concentrado, biodegradável 
com inibidores de corrosão, elaborado especialmente para remoção 
de resíduos de cimento e rejuntes muito comu
Remove incrustações de cimento, argamassa, tinta l
em geral. Não agride nem descolora a superfície onde é aplicado, 
seja ele piso de pedra, cerâmica esmaltada, porcelanatos, tijolos, etc. 
Excelente para limpeza de desincrustação em equipam
betoneira de concreto e de formas, na fabricação de artefato de 
cimento.  
 
Embalagem: Galão de 5 Litros. 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 21,8 38 28
Galão 5 Litros 5,45 19 14
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0074-2 4-789623550074

 

: Deve ser usado na diluição de um litro para até 15 litros de água, dependendo da 
condição de sujeira. Espalhe igualmente o produto sobre a superfície usando uma escova dura, espere 
10 a 15 minutos, esfregue bem com FIBRA (não usar palha de aço) ou encera
limpo enxague bem o piso usando para cada 15 litros de água uma colher de sabão em pó para 

: Não usar em granilite, mármores e cimento queimado. Não misturar com produtos à 
tária ou amoníaco. 

: 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 

Evitar contato prolongado com a pele e use luvas e botas de borracha, lavar as mãos após o 
uso. Em caso de ingestão acidental não provocar 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

: Tensoativos aniônicos, ácido clorídrico, corante e água. 

Diluir 1 para 5 litros de água. 

 

CEP: 14401-141 
www.noronha.ind.br 

LIMPA PISOS E AGREGADOS DE CIMENTO CENAP 
ncrustante de base ácida, concentrado, biodegradável 

com inibidores de corrosão, elaborado especialmente para remoção 
de resíduos de cimento e rejuntes muito comum em pós obras. 
Remove incrustações de cimento, argamassa, tinta látex e sujidades 
em geral. Não agride nem descolora a superfície onde é aplicado, 
seja ele piso de pedra, cerâmica esmaltada, porcelanatos, tijolos, etc. 

de desincrustação em equipamento do tipo 
betoneira de concreto e de formas, na fabricação de artefato de 

Larg. Alt. 
28 28 
14 28 
DUN-14 

789623550074-0 

: Deve ser usado na diluição de um litro para até 15 litros de água, dependendo da 
condição de sujeira. Espalhe igualmente o produto sobre a superfície usando uma escova dura, espere 
10 a 15 minutos, esfregue bem com FIBRA (não usar palha de aço) ou enceradeira industrial. Após 
limpo enxague bem o piso usando para cada 15 litros de água uma colher de sabão em pó para 

: Não usar em granilite, mármores e cimento queimado. Não misturar com produtos à 

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 

e botas de borracha, lavar as mãos após o 
mito, beber água em abundância e procurar 

CRIANÇAS E ANIMAIS 


