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LIMPADOR BASE ALCOOL GEL 73º CENAP 
Produto indicado na etapa final da limpeza de cozinhas, vidros, 
azulejos, banheiros, fórmicas, remoção de manchas gordurosas e na 
limpeza em geral. O limpador base álcool gel CENAP oferece a 
eficiência de álcool, com a adição de tensoativos biodegradável e a 
praticidade de gel sem nenhum desperdício, rendendo muito mais.  
Disponível no aroma: Cristal (sem aroma) e Lavanda. 
Embalagem: Galão de 4,4kg e Frasco de 500g. 
 

 Peso Comp. Larg. Alt. 
Fardo 4x4,4kg 18,6 38 28 28 
Galão 4,4kg 4,65 19 14 28 
Fardo 12x50og 6,20 28 21 25 
Frasco 500g 0,5 7 7 25 
Código de Barras EAN-13 DUN-14 
Galão 4,4kg NÃO TEM NÃO TEM 
Frasco 500g-Cristal 789.62355.0053-7 2-789623550053-1 
Frasco 500g-Lavanda 789.62355.0055-1 2-789623550055-5 

 

 
MODO DE USAR: Limpeza doméstica: Segure a embalagem na posição vertical, faça pressão 
dirigindo o jato sobre a superfície a ser limpa e espelhe com um pano ou esponja. Em grandes 
superfícies, limpe em pequenas partes por vez. Em superfícies esmaltadas, pintadas ou envernizadas 
não utilize o produto, pois poderá manchar a superfície. 
 
PRECAUÇÕES: ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Produto inflamável e tóxico. Não fumar na área de aplicação. Não ingerir. Evite 
inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, lave 
e seque as mãos. 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 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 
reutilize a embalagem vazia. CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-722-6001 
 
COMPOSIÇÃO: Álcool Etílico, Carbomero, Desnaturante, neutralizante, tensoativos biodegradável e 
água. 
 

 
 

 


