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MODO DE USAR: 
 
Limpeza Pesada: Diluir 200 ml 
(spray). Aplicar onde estiver a sujidade, esperar de 3 a 5 minutos. Utilizar fibra branca e limpar com 
pano. 
 
Limpeza do dia a dia: É indicada a utilização de uma parte do limpador para até 10 partes de água
acordo com o grau de sujidade, porosidade das superfícies, entre outras. Pulverizar de maneira 
uniforme, o local a ser limpo, passar um pano limpo e umedecido, dispensando o enxágüe. Aplicar com 
pano limpo e rodo ou Mop (água).
 
PRECAUÇÕES: Em caso de contato com os
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 
embalagem vazia. Manter longe de crianças e animais domésticos. 
 
COMPOSIÇÃO: Amina quaternária de coco etoxilada, 
tripolifosfato de sódio, metassilicato de sódio, fragrância e água.
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LIMPA PORCELANATO MULTIUSO CENAP 
Limpador porcelanato multiuso CENAP pode ser utilizado sob todo o 
tipo de porcelanato e outros tipos de pisos tais como laminados 
plásticos, cerâmicas, esmaltados, vitrificados, vinílicos, mármores ou 
granitos. Não recomendado para pisos encerados. Não é difícil 
manter um porcelanato limpo e bonito. Inicialmente use uma 
vassoura de pelo ou mop para a retirada da sujeira mais pesada. 
Após o processo de varredura, utilize o Limpador Porcelanato 
Multiuso Cenap com auxílio de um rodo e um pano macio.
 
Embalagem: Galão de 5 Litros e frasco de 1 litro.

 Peso Comp. Larg.
Frasco 1 Litro 1,10 8,5 8,5
Fardo 12x1 Litro 13,20 34 26
Fardo 4x5 Litros 21,8 38 28
Galão 5 Litros 5,45 19 14
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0047-6 4-
Frasco 1L 789.62355.0218-0  

 

 do produto (1copo) em 200 ml de água (1:1) em um pulverizador 
(spray). Aplicar onde estiver a sujidade, esperar de 3 a 5 minutos. Utilizar fibra branca e limpar com 

É indicada a utilização de uma parte do limpador para até 10 partes de água
o grau de sujidade, porosidade das superfícies, entre outras. Pulverizar de maneira 

uniforme, o local a ser limpo, passar um pano limpo e umedecido, dispensando o enxágüe. Aplicar com 
pano limpo e rodo ou Mop (água). 

: 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 

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.  

Amina quaternária de coco etoxilada, sequestrante, álcool isopropílico, 
ripolifosfato de sódio, metassilicato de sódio, fragrância e água. 
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Limpador porcelanato multiuso CENAP pode ser utilizado sob todo o 
tipo de porcelanato e outros tipos de pisos tais como laminados 
plásticos, cerâmicas, esmaltados, vitrificados, vinílicos, mármores ou 

Não recomendado para pisos encerados. Não é difícil 
manter um porcelanato limpo e bonito. Inicialmente use uma 
vassoura de pelo ou mop para a retirada da sujeira mais pesada. 
Após o processo de varredura, utilize o Limpador Porcelanato 

uxílio de um rodo e um pano macio. 

Embalagem: Galão de 5 Litros e frasco de 1 litro. 
Larg. Alt. 
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de água (1:1) em um pulverizador 
(spray). Aplicar onde estiver a sujidade, esperar de 3 a 5 minutos. Utilizar fibra branca e limpar com 

É indicada a utilização de uma parte do limpador para até 10 partes de água, de 
o grau de sujidade, porosidade das superfícies, entre outras. Pulverizar de maneira 

uniforme, o local a ser limpo, passar um pano limpo e umedecido, dispensando o enxágüe. Aplicar com 

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 

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 

lcool isopropílico, butil glicol, 


