
Especificação LV01 CXLV01

Nome Técnico Limpa Vidros

NCM | CEST 34029090 / 11.007.00

Notificação Anvisa 25351.718108

Composição
Lauril éter sulfato de sódio, solvente, coadjuvante, conservante, corante,
fragrância e veículo.

pH 9,0 a 11,0

Cor Azul

Aspecto Físico Líquido

Densidade 0,95 a 1,01 g/ cm³

Validade 12 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.)

27,6 cm x 29,5 cm x 32,7 cm 33,0 cm  x 28,4 cm  x 38,0 cm

Volume caixa 0,0266 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) 7898058597879 7898058597824

DUN-14 (caixa) 17898058597876 17898058597821
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LIMPA VIDROS
Rev. 00

O Limpa Vidros Rosa Limp foi desenvolvido para aplicação em vidros, vitrines, espelhos, para-brisas e
acrílicos. Sua fórmula permite a limpeza sem deixar resíduos nas superfícies.

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
Aplicação sobre a superfície com borrifador: Coloque o bico a uma distância de 25 a 30 cm da
superfície a ser limpa. Direcione o jato para atingir as áreas desejadas. Em seguida passe uma
flanela seca para limpar e dar brilho.
Aplicação com pano ou esponja: Umedeça um pano ou esponja com o LIMPA VIDROS ROSA
LIMP e espalhe sobre a superfície a ser limpa. Em seguida passe uma flanela seca para limpar e
dar brilho.
ATENÇÃO: Não utilizar em tela de TV, computador e em superfícies acrílicas.
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Perfume suave

Com álcool

Não deixa resíduo Não são realizados testes em animais

Embalagem Reciclada
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IMAGENS  DOS PRODUTOS

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Em caso de contato com material combustível poderá ser inflamável;
Não misturar com outros produtos a base de cloro e amônia;
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;
Utilizar luvas em peles sensíveis;
Cuidado! Irritante para olhos e mucosas;
Depois de utilizar o produto, lavar e secar as mãos;
Em caso de inhalação ou aspiração, remover a pessoa para um local arejado e se houver sinais
de intoxicação consultar um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do
produto;
Não dar nada via oral a uma pessoa inconsciente.
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Película protetora

Seca rápido
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