
Especificação OA01 CXOA05

Nome Técnico Multiuso com Oxigênio Ativo

NCM | CEST 34029090 / 11.007.00

Notificação Anvisa 25351.054239

Composição
Alquil benzeno sulfato de sódio, peróxido de hidrogênio, tensoativo não-iônico,
sequestrante, fragrância e veículo.

pH 9,0 a 10,5

Cor Azul

Aspecto Físico Líquido

Densidade 0,95 a 1,03 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) 7898058596506 7898058598173

DUN-14 (caixa) 17898058596503 17898058598170

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES

(48) 3623-1175
www.guimaraespl.com

R. Manoel Francisco Bernardo, 535 - Vila Flor,
Capivari de Baixo - SC, 88745-000

MULTI OX
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A fórmula do MULTI OX libera micro bolhas de oxigênio ativo que ajudam a dissolver a gordura e as
sujeiras mais difíceis. Limpador prático que pode ser utilizado para uma limpeza eficaz de toda a sua casa,
não deixa resíduos e possui um agradável perfume de limpeza.

CARACTERÍSTICAS

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

TIRA MANCHAS

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 limpeza em geral: Aplique o produto na superfície até que fique completamente molhada.
Enxugue com um pano ou esponja limpa. Não é necessário o enxágue.
Na limpeza de manchas de gordura: Aplique o produto puro e deixe-o agir sobre as manchas
antes do enxágue. Repita se necessário.

Atenção! Enxágue banheiras e box de banheiro com água após utilizar este produto. Não utilize
em utensílios de cozinha. EM SUPERFÍCIES PINTADAS, TESTE UMA PEQUENA ÁREA PRIMEIRO. Este
produto não é recomendado para uso em mármores, bronze, pisos encerados, superfícies de
madeira envernizada, cobre e latão.

FICHA TÉCNICA

Tira Manchas

Limpa Box

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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Sem cloro

Multiuso

Tira Mofo Rejunte

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#

