
Noronha Produtos Químicos Ltda. 
Fone: (16) 3724-5599 – vendas@noronha.ind.br

 

 

LIMPA PISOS
Produto elaborado especialmente para a limpeza de PISOS FRIOS
AZULEJOS
pastilhas e azulejos. Sua formulação é composta de ácidos minerais, 
ácido sulfônico, tensoativos e corantes que eliminam rapidamente a 
sujeira pesada. Não use em vasilhame de metal.
 
Embalagem: Galão

 

 
MODO DE USAR: O produto deve ser aplicado numa diluição de uma parte de detergente para 15 partes 
de água, dependendo da condição da sujeira. Não use o produto em concentração muito alta (puro), pois 
pode prejudicar o brilho ou esmalte dos pisos. Não use em vasilhame 
produto diluído sobre a superfície usando vassoura de pelo, espere 10 a 15 minutos, esfregue bem. 
Depois de 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 causa queimadura. ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite inalação ou 
aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, la
mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.
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 p
original, Conservar a embalagem fechada, em local coberto e fresco ao abrigo do sol e do calor. Não 
aplique em superfícies aquecidas. Não reutilize a embalagem vazia. Não misturar com produtos a base 
de cloro, água sanitária ou amoníaco. A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR MÁ UTILIZAÇÃO 
DO PRODUTO 
 
COMPOSIÇÃO: Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, ácido clorídrico, lauril éter, sulfato de sódio, 
hidróxido de sódio, água, perfume e corante.
 
DILUIÇÃO: Diluir 1 para de 15 litros de água.
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LIMPA PISOS, AZULEJOS E REJUNTES CENAP 
Produto elaborado especialmente para a limpeza de PISOS FRIOS
AZULEJOS EM GERAL, tais como: vitrificados, granitos, granilite, 
pastilhas e azulejos. Sua formulação é composta de ácidos minerais, 
ácido sulfônico, tensoativos e corantes que eliminam rapidamente a 
sujeira pesada. Não use em vasilhame de metal. 
 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 1 Litro
 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 21,2 38 28
Galão 5 Litros 5,3 19 14
Fardo 12x1 Litro 13,2 34 26
Frasco de 1 Litro 1,1 8,5 8,5
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0105-3 4-
Frasco 1L 789.62355.0099-5 2-

: O produto deve ser aplicado numa diluição de uma parte de detergente para 15 partes 
de água, dependendo da condição da sujeira. Não use o produto em concentração muito alta (puro), pois 
pode prejudicar o brilho ou esmalte dos pisos. Não use em vasilhame de metal. Espalhe igualmente o 
produto diluído sobre a superfície usando vassoura de pelo, espere 10 a 15 minutos, esfregue bem. 
Depois de limpo enxague bem o piso usando para cada 20 litros de água uma colher de sabão em pó 

: PRODUTO ÁCIDO causa queimadura. ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite inalação ou 
aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, la

Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.
caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações pelo número 

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 
aplique em superfícies aquecidas. Não reutilize a embalagem vazia. Não misturar com produtos a base 

ua sanitária ou amoníaco. A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR MÁ UTILIZAÇÃO 

: Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, ácido clorídrico, lauril éter, sulfato de sódio, 
hidróxido de sódio, água, perfume e corante. 

de 15 litros de água. 
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CENAP  
Produto elaborado especialmente para a limpeza de PISOS FRIOS E 

EM GERAL, tais como: vitrificados, granitos, granilite, 
pastilhas e azulejos. Sua formulação é composta de ácidos minerais, 
ácido sulfônico, tensoativos e corantes que eliminam rapidamente a 

 

Frasco de 1 Litro. 
Larg. Alt. 
28 28 
14 28 
26 27 
8,5 27 
DUN-14 
-789623550105-1 
-789632550099-9 

: O produto deve ser aplicado numa diluição de uma parte de detergente para 15 partes 
de água, dependendo da condição da sujeira. Não use o produto em concentração muito alta (puro), pois 

de metal. Espalhe igualmente o 
produto diluído sobre a superfície usando vassoura de pelo, espere 10 a 15 minutos, esfregue bem. 
Depois de limpo enxague bem o piso usando para cada 20 litros de água uma colher de sabão em pó 

: PRODUTO ÁCIDO causa queimadura. ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite inalação ou 
aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as 

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 

roduto. Mantenha o produto em sua embalagem 
original, Conservar a embalagem fechada, em local coberto e fresco ao abrigo do sol e do calor. Não 
aplique em superfícies aquecidas. Não reutilize a embalagem vazia. Não misturar com produtos a base 

ua sanitária ou amoníaco. A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR MÁ UTILIZAÇÃO 

: Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, ácido clorídrico, lauril éter, sulfato de sódio, 


