
Especificação DX01 CXDX05

Nome Técnico Desengordurante DX30

NCM | CEST 34025000 | 11.007.00

Notificação Anvisa 25351.722213

Composição
Álcool etoxilado 8 EO, coadjuvante, solvente, agente anti-redepositante,
alcalinizante, agente controlador de pH, fragrância, conservante, corantes e
veículo.

pH 9,0 a 10,5

Cor Verde

Aspecto Físico Líquido

Densidade 0,95 a 1,03 g/ cm³

Validade 24 meses a partir da data de fabricação

Volume por unidade 1 L 5 L

Peso unitário líquido 1,000 Kg 5,000 Kg

Peso unitário bruto 1,067 Kg 5,185 Kg

Dimensões unidade
(alt. x larg.)

22,7 cm x 11,3 cm 32,78 cm x 18,8 cm

Embalagem 12 UN/CX 4 UN/CX

Dimensões caixa 
(alt. x larg. x prof.)

28,3 cm x 29,5 cm x 32,5 cm 33,0 cm  x 28,4 cm  x 38,0 cm

Volume caixa 0,0271 m³ 0,03561 m³

Peso caixa líquido 12,000 Kg 20,000 Kg

Peso caixa bruto 13,074 Kg 21,1512 Kg

EAN-13 (produto) 7898058598265 7898058598258

DUN-14 (caixa) 17898058598262 17898058598255
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DESENGORDURANTE DX-30 Rev. 00

      O DX-30 Desergordurante contém em sua fórmula uma combinação de moléculas de rápida ação que
penetram na gordura e/ou sujeiras, possibilitando a fácil remoção das mesmas, deixando um agradável
perfume de limão. É indicado para limpeza de fogões, micro-ondas, geladeiras, coifas, exaustores, pias,
azulejos, e outras superfícies laváveis.

CARACTERÍSTICAS

*As informações de peso e dimensões podem sofrer alteração ±5% 

https://www.google.com/search?q=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&ei=17UtY5H1GIaSwbkPi4S2yA8&ved=0ahUKEwjRvLjfg6v6AhUGSTABHQuCDfkQ4dUDCA4&uact=5&oq=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoGCAAQHhAWOgIIJjoFCCEQoAE6CAghEB4QFhAdSgQIQRgASgQIRhgAUNoDWP0YYK8eaAFwAXgAgAHiAogB0iiSAQQzLTE2mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz#


RECOMENDAÇÕES DE USO

Na versão 5L: Aplique o DX-30 Desengordurante nas superfícies a serem limpas, deixe agir por
alguns instantes, e em seguida, passe um pano ou esponja macia.
Na versão 1L: Gire o pulverizador para a posição ON. Aplique o DX-30 Desengordurante nas
superfícies a serem limpas, deixe agir por alguns instantes, e em seguida, passe um pano ou
esponja macia.

Atenção! Antes de usar, especialmente em superfícies pintadas, teste o produto em uma
pequena área escondida para certificar-se de que não irá manchar.
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Desengraxante

Desengordurante

Não são realizados testes em animais

Com extrato de limão
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IMAGENS  DOS PRODUTOS

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Não ingerir;
Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar um médico imediatamente levando o
rótulo do produto;
Evitar o contato prolongado com a pele;
Evitar inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele;
Lavar os objetivos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los;
Não usar em recipientes e objetos metálicos;
Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
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Limpeza pesada

Embalagem reciclada
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