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LIMPADOR MULTIUSO COZINHA CENAP
Remove rapidamente toda a gordura, deixando as superfícies limpas e 
desengorduradas. Basta aplicar e enxaguar. Indicado para limpeza de 
fogões, fornos, coifas, churrasqueiras exaustores e todas as superfícies 
laváveis 
cheiro de limpeza. Pode ser aplicada em azulejos vitrificados, pias, 
banheiros, vasos sanitários, Box, cromados, metais, fibra de vidros, 
laminados e plástico em geral.
 
Embalagem: Frascos de 50

 

 
MODO DE USAR: Segure o frasco na posição vertical e faça pressão dirigindo o jato sobre a superfície a 
ser limpa. Deixe agir por alguns segundos em seguida enxugue com um pano seco e limpo, teste em uma 
pequena área antes de usar, especialmente em superfícies pintadas
a ser limpa deixando agir por alguns instantes, faça uso de uma esponja não abrasiva ou pano úmido. 
Não deixe secar o produto sobre a superfície. Em pinturas enxague em seguida. 
 
PRECAUÇÕES: NÃO APLICAR SOBRE ALUMÍNI
SERIGRAFIA. 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar 
luvas de borracha. 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
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. 
 
COMPOSIÇÃO: Amina quaternária de coco etoxilada, sequestrante, Álco
alcalinizantes, tensoativo, essência e água.
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LIMPADOR MULTIUSO COZINHA CENAP 
Remove rapidamente toda a gordura, deixando as superfícies limpas e 
desengorduradas. Basta aplicar e enxaguar. Indicado para limpeza de 
fogões, fornos, coifas, churrasqueiras exaustores e todas as superfícies 
laváveis que contem gorduras e sujeiras difíceis deixando um agradável 
cheiro de limpeza. Pode ser aplicada em azulejos vitrificados, pias, 
banheiros, vasos sanitários, Box, cromados, metais, fibra de vidros, 
laminados e plástico em geral. 
 
Embalagem: Frascos de 500 ml. 
 Peso Comp. Larg.
Fardo 12x500 ml 7,3 29 21
Frasco 500 ml 0,6 7 7
Código de Barras EAN-13 DUN
Frascos 500 ml 789.62355.0069-8 2

: Segure o frasco na posição vertical e faça pressão dirigindo o jato sobre a superfície a 
ser limpa. Deixe agir por alguns segundos em seguida enxugue com um pano seco e limpo, teste em uma 
pequena área antes de usar, especialmente em superfícies pintadas. Aplique o produto puro na superfície 
a ser limpa deixando agir por alguns instantes, faça uso de uma esponja não abrasiva ou pano úmido. 
Não deixe secar o produto sobre a superfície. Em pinturas enxague em seguida.  

: NÃO APLICAR SOBRE ALUMÍNIO E EM SUPERFÍCIES COM DECORAÇÃO DE 

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar 
luvas de borracha. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. 

e 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
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.  

: Amina quaternária de coco etoxilada, sequestrante, Álcool isopropílico, solubilizantes, 
alcalinizantes, tensoativo, essência e água. 
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Remove rapidamente toda a gordura, deixando as superfícies limpas e 
desengorduradas. Basta aplicar e enxaguar. Indicado para limpeza de 
fogões, fornos, coifas, churrasqueiras exaustores e todas as superfícies 

que contem gorduras e sujeiras difíceis deixando um agradável 
cheiro de limpeza. Pode ser aplicada em azulejos vitrificados, pias, 
banheiros, vasos sanitários, Box, cromados, metais, fibra de vidros, 

Larg. Alt. 
21 24 
7 24 
DUN-14 
2-789623550069-2 

: Segure o frasco na posição vertical e faça pressão dirigindo o jato sobre a superfície a 
ser limpa. Deixe agir por alguns segundos em seguida enxugue com um pano seco e limpo, teste em uma 

. Aplique o produto puro na superfície 
a ser limpa deixando agir por alguns instantes, faça uso de uma esponja não abrasiva ou pano úmido. 

O E EM SUPERFÍCIES COM DECORAÇÃO DE 

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar 
luvas de borracha. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. 

e 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 

6001, ou o médico, levando o rótulo do 
produto. Mantenha o produto em sua embalagem original, Conservar a embalagem fechada, em local 

ol isopropílico, solubilizantes, 


