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MODO DE USAR: Para limpeza em geral. Umedeça um pano com removedor aguarrás e passe sobre 
as superfícies a serem limpas. Para remoção de sujeiras mais difíceis, aplicar diretamente o produto 
sobre o local a ser limpo. O removedor aguarrás não remove ceras sintéticas tipo alto brilho.

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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
vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações pelo número 0800
levando o rótulo do produto. Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. 
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: Misturas de Hidrocarbonetos de Petróleo e essência.
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REMOVEDOR AGUARRÁS CENAP 
É um solvente composto de hidrocarbonetos de 
remoção de ceras, manchas de tintas em pisos, gorduras em 
assoalhos de madeira, pisos cerâmicos, geladeiras, móveis de 
fórmicas, azulejos, vidraças e tapete. 
Utilizado também para limpar e desengraxar peças, motores, 
máquinas, trilhos ou dobradiças de portas e janelas.
 
Embalagem: Frasco de 900 ml e Frasco de 495 ml.

 Peso Comp. Larg.
Fardo 12x 900 ml 9,2 34 26
Frasco 900 ml 0,75 8,5 8,5
Fardo 12x 495 ml 5,2 26 19,5
Frasco 495 ml 0,45 6,5 6,5
Código de Barras EAN-13 DUN
Frasco 900 ml  789.62355.0092-6 2-7896235500
Frasco 495 ml  789.62355.0046-9 2-789623550046

 

Para limpeza em geral. Umedeça um pano com removedor aguarrás e passe sobre 
a serem limpas. Para remoção de sujeiras mais difíceis, aplicar diretamente o produto 

sobre o local a ser limpo. O removedor aguarrás não remove ceras sintéticas tipo alto brilho.

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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 pelo número 0800-722
levando o rótulo do produto. Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. 

sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto e 
fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia.  

: Misturas de Hidrocarbonetos de Petróleo e essência. 
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É um solvente composto de hidrocarbonetos de alto desempenho na 
remoção de ceras, manchas de tintas em pisos, gorduras em 
assoalhos de madeira, pisos cerâmicos, geladeiras, móveis de 

Utilizado também para limpar e desengraxar peças, motores, 
máquinas, trilhos ou dobradiças de portas e janelas. 

495 ml. 
Larg. Alt. 
26 25 
8,5 25 
19,5 22 
6,5 22 
DUN-14 

789623550092-4 
789623550046-6 

Para limpeza em geral. Umedeça um pano com removedor aguarrás e passe sobre 
a serem limpas. Para remoção de sujeiras mais difíceis, aplicar diretamente o produto 

sobre o local a ser limpo. O removedor aguarrás não remove ceras sintéticas tipo alto brilho. 

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

. Em caso de ingestão, não provoque 
722-6001, ou o médico, 

levando o rótulo do produto. Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. 
sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto e 


