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REMOVEDOR AMONIAL CENAP 
É um poderoso limpador multiuso elaborado para remover as sujeiras 
mais difíceis de forma rápida e eficaz. Remove sujeira
resíduos de sabão
Pode ser
como forno, fogão, exaustor, coifa, azulejos, pias, fórmicas e laminados, 
toldos, móveis de jardim, sem deixar resíduo.
 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 1 Litro.

 

 
MODO DE USAR: Para limpeza geral, umedeça um pano com removedor e passe sobre as superfícies a 
serem limpas. Para remoção de sujeiras mais difíceis, aplicar diretamente o produto sobre o local a ser 
limpo.  
 
PRECAUÇÕES: ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRI
DOMÉSTICOS. Produto a base de amoníaco não misturar com produtos a base de cloro. 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
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: Álcool isopropílico, amoníaco, solubilizantes, alcalinizantes, 
e água. 
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REMOVEDOR AMONIAL CENAP  
É um poderoso limpador multiuso elaborado para remover as sujeiras 
mais difíceis de forma rápida e eficaz. Remove sujeira
resíduos de sabão, marcas de sapato no piso, graxa, ceras em pisos. 
Pode ser utilizado em praticamente todas as superfícies de sua casa, 
como forno, fogão, exaustor, coifa, azulejos, pias, fórmicas e laminados, 
toldos, móveis de jardim, sem deixar resíduo. 
 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 1 Litro.
 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 21,2 38 28
Galão 5 litros 5,3 19 14
Fardo 12x1 Litro 13,2 34 25,5
Frasco 1 Litro 1,1 8,5 8,5
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0028-5 4
Frasco 1L 789.62355.0057-5 2

: Para limpeza geral, umedeça um pano com removedor e passe sobre as superfícies a 
serem limpas. Para remoção de sujeiras mais difíceis, aplicar diretamente o produto sobre o local a ser 

: ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Produto a base de amoníaco não misturar com produtos a base de cloro. 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 0800-722-6001, ou o médico, levando o rótulo do 

oduto. 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.  

: Álcool isopropílico, amoníaco, solubilizantes, alcalinizantes, tensoativo, corante, perfume 
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É um poderoso limpador multiuso elaborado para remover as sujeiras 
mais difíceis de forma rápida e eficaz. Remove sujeiras de gordura, 

, marcas de sapato no piso, graxa, ceras em pisos. 
utilizado em praticamente todas as superfícies de sua casa, 

como forno, fogão, exaustor, coifa, azulejos, pias, fórmicas e laminados, 

Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco de 1 Litro. 
Larg. Alt. 
28 28 
14 28 
25,5 27 
8,5 27 
DUN-14 
4-789623550028-3 
2-789623550057-9 

: Para limpeza geral, umedeça um pano com removedor e passe sobre as superfícies a 
serem limpas. Para remoção de sujeiras mais difíceis, aplicar diretamente o produto sobre o local a ser 

ANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Produto a base de amoníaco não misturar com produtos a base de cloro. Não fumar na 
área de aplicação. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. 

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 
oduto. Mantenha o produto em sua embalagem original, Conservar a embalagem fechada, em local 

tensoativo, corante, perfume 


