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MODO DE APLICAÇÃO: Aplique o produto sobre a superfície e em seguida passar uma flanela seca e 
limpa. Não aplique em telas de TV.
 
PRECAUÇÕES: CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE 
USAR O PRODUTO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. 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 abundancia. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produt
fresco e ao abrigo da luz.  
 
COMPOSIÇÃO: Tensoativos, água, glicóis, alcalinizantes, perfume.
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LIMPA VIDROS CENAP 
Limpador líquido concentrado e biodegradável, especialmente 
formulado para todo tipo de superfície acristalizada (vidro). A sua 
ação limpadora une seu poder desengordurante, repelente de 
poeiras, e um agente anti-embaçante. E de fácil aplicação, não deixa 
manchas, limpa em profundidade. Elimina maus odores. Seca 
rapidamente e deixa uma fragrância agradável. Agora também com 
gatilho. 
- 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 500 ml e
Frasco de 500 ml com gatilho (gat). 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros  24,3 38 28
Galão 5 Litros 6,1 19 14
Fardo 12x500ml-gat 7,4 28 21
Frasco 500ml gat 0,61 7 7
Fardo 12x500 ml 7,2 28 21
Frasco 500 ml 0,60 7 7
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0029-5 4
Frasco 500ml gat 789.62355.0035-3 2
Frasco 500ml 789.62355.0004-9 2

 

: Aplique o produto sobre a superfície e em seguida passar uma flanela seca e 
limpa. Não aplique em telas de TV. 

: CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE 
USAR O PRODUTO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em 

a pele, lave imediatamente com água em abundancia. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produt

: Tensoativos, água, glicóis, alcalinizantes, perfume. 
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Limpador líquido concentrado e biodegradável, especialmente 
formulado para todo tipo de superfície acristalizada (vidro). A sua 
ação limpadora une seu poder desengordurante, repelente de 

fácil aplicação, não deixa 
manchas, limpa em profundidade. Elimina maus odores. Seca 
rapidamente e deixa uma fragrância agradável. Agora também com 

Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 500 ml e 

Larg. Alt. 
28 28 
14 28 
21 29 
7 28 
21 25 
7 24,5 
DUN-14 
4-789623550029-0 
2-789623550035-7 
2-789623550004-3 

: Aplique o produto sobre a superfície e em seguida passar uma flanela seca e 

: CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE 
USAR O PRODUTO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em 

a pele, lave imediatamente com água em abundancia. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Manter em local 


