
                     

Noronha Produtos Químicos Ltda. – Av. Chico Julio 3765 – Franca SP – CEP: 14401-141 
Fone: (16) 3724-5599 – vendas@noronha.ind.br – visite nosso site: www.noronha.ind.br 

 

 

MULTIUSO LIMPEZA GERAL CENAP tem várias utilidades, e pode ser 
aplicado em superfícies encardidas por ceras, fuligens, graxas, gorduras, 
óleos, resíduos orgânicos, entre outras sujidades. Indicado como um super 
limpador biodegradável, desengraxante, desengordurante, instantâneo, 
sob pulverização, (à seco) para paredes, bancadas, máquinas para: 
panificação, biscoitos e bolachas, frigoríficos, bebidas, sucos, food 
services, laticínios, restaurantes, é biodegradável. 
Embalagem: Galão de 5 Litros e Frasco 1 Litro. 

 Peso Comp. Larg. Alt. 
Fardo 4x5 Litros 21,20 38 28 28 
Galão 5 Litros 5,3 19 14 28 
Fardo 12x1 Litro 13,60 34 26 27 
Frasco de 1 Litro 1,13 8,50 8,50 27 
Código de Barras EAN-13 DUN-14 
Galão 5L 789.62355.0229-6 4.789.62355.0229-4 
Frasco 1L 789.62355.0228-9 2-789.62355.0228-3 

 

APLICAÇÕES  
Em frigoríficos: tanques, centrífugas, ganchos, esteiras, tombadores, peneiras rotativas, 
desarticuladores, lavadoras de gaiolas, mesas de cortes, desengordurador de moelas, calha de 
evisceração, escaldadeira, balancim, equipamentos, painéis, quadros, armários, gôndolas e peças. Em 
food services: chapas, fogões, geladeiras, plásticos, borrachas, acrílicos, policarbonatos e vidros. Em 
açougues: Bancadas, balcões, balanças, pisos, epóxi, PU, inox, alumínios, mármores, granitos, 
porcelanatos, superfícies pintadas, esmaltadas, entre outros. Em laticínios: Limpeza de equipamentos 
da Linha de produção, limpeza de utensílios, tais como, baldes, peneiras, válvulas, paredes, pisos e 
áreas externas em geral. Em panificação: tábuas de corte, bancadas e superfícies de manipulação, 
divisora, modeladora e cilindro, tabuleiros e fornos.  Em indústria de bebidas e sucos: eficaz na limpeza 
e remoção de óleos, gorduras, limpeza de bancadas em geral, esteiras, maquinas e equipamentos, 
paredes e pisos. Sistema revolucionário utiliza a tecnologia de flotação de partículas, separando a 
sujidade de superfície em uma leve espuma (ação tensoativa). Em tecidos ou fibras faça o teste em 
uma área escondida para ver ser não mancha. 
 
MODO DE USAR:  
Poderá ser utilizado de três maneiras distintas: LIMPEZA COM PULVERIZADOR: Aplique o produto 
diretamente sobre a superfície a ser limpa e remova o resíduo com um pano úmido. Poderá também 
ser utilizado o enxágue para remoção da sujidade. LIMPEZA SEM PULVERIZADOR: Umedeça o pano 
no FLOTADOR MULTIUSO FOOD CENAP e aplique sobre a superfície em movimentos circulares. 
Utiliza pano limpo ou esponja dupla face. O produto poderá ser aplicado puro ou diluído 1:1 em 
limpezas pesadas. Na manutenção ou sujidades mais leves, poderá ser aplicado na diluição 1:2 até 
1:10. LIMPEZA COM ESPUMA: A aplicação é feita por meio de um gerador de espuma que pulveriza o 
detergente no equipamento. A espuma fica durante um determinado período, que varia conforme o tipo 
de sujidade. Dispensa grande esforço de mão de obra, pois após a aplicação é necessário apenas uma 
leve escovação, para retirar o excesso do produto. 
 
PRECAUÇÕES: 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 0800-722-6001, 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. 
 
COMPOSIÇÃO: Tensoativo não iônico, solventes glicólicos, alcalinizantes, emulgadores, conservantes 
e água. 

 

 


