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MODO DE USAR: Com sua fórmula especial, o LIMPADOR COM BRILHO CENAP, limpa e perfuma,
deixando uma película protetora para todos os tipos de pisos, Muito prático e rápido, basta aplicar puro 
sobre um pano seco e espalhe de maneira uniforme até que o piso fique bem limpo, em poucos 
minutos você verá um piso limpo e brilhante mantendo uma ag
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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 água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações pelo número 0800
Mantenha o produto em sua emba
fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia.
 
COMPOSIÇÃO: Tensoativos, dispersões acrílicas, glicóis, alcalinizantes, perfume, conservante, 
corante e água. 
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LIMPADOR COM BRILHO BLUE CENAP 
Limpa e dá brilho nos pisos, deixando uma agradável fragrância. É a 
maneira mais prática e rápida para deixar o piso sempre limpo, 
brilhando e com um perfume de longa duração. Contém limpador 
para remover a sujeira do dia a dia, combinado com ceras que 
deixam uma película protetora nos pisos. Indicado desde pisos 
laváveis de cozinhas, banheiros, salas e dormitórios, até assoalhados 
ou carpetes de madeira. Aplique o produto puro sobre um pano limpo 
e espalhe de maneira uniforme, espere secar alguns minutos e 
pronto, não deixa manchas e elimina maus odores.
 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 2 Litros

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 20,6 34 34
Galão 5 Litros 5,15 17 17
Fardo 6x2 Litros 12,9 33 22
Frasco 2 Litros 2,15 11 11
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L – Blue 789.62355.0023-0 4-789623550023
Frasco 2L – Blue 789.62355.0056-8 6-789623550056

 

: Com sua fórmula especial, o LIMPADOR COM BRILHO CENAP, limpa e perfuma,
deixando uma película protetora para todos os tipos de pisos, Muito prático e rápido, basta aplicar puro 
sobre um pano seco e espalhe de maneira uniforme até que o piso fique bem limpo, em poucos 
minutos você verá um piso limpo e brilhante mantendo uma agradável fragrância. 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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 pelo número 0800-722-6001, 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 reutilize a embalagem vazia. 

: Tensoativos, dispersões acrílicas, glicóis, alcalinizantes, perfume, conservante, 
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: Com sua fórmula especial, o LIMPADOR COM BRILHO CENAP, limpa e perfuma, 
deixando uma película protetora para todos os tipos de pisos, Muito prático e rápido, basta aplicar puro 
sobre um pano seco e espalhe de maneira uniforme até que o piso fique bem limpo, em poucos 

 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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