
Sactif multi-uso

Características físico-químicas

Limpador de Uso Geral

Informações técnicas

E�ciente
Limpador de uso geral para a limpeza instantânea de sujidades gordurosas, fuligem, 
poeira, marcas de dedo, etc.  

Versátil
Pode ser aplicado em banheiros, pisos, paredes, azulejos, fórmicas, plásticos, 
esmaltados, metais, louças sanitárias e demais superfícies laváveis.  Não requer 
enxágüe.

Composição

Dodecilbenzenossulfonato de Sódio, Corante, Fragrância, Conservante, Sequestrantes, 
Solubilizante, Tensoativo Não-Iônico e Água.

Utilização

Limpador multi-uso para a limpeza instantânea de sujidades gordurosas, fuligem, poeira, 
marcas de dedo, etc. Pode ser aplicado em banheiros, pisos, paredes, azulejos, fórmicas, 
plásticos, esmaltados, metais, louças sanitárias e demais superfícies laváveis. Não requer 
enxágue.

Aspecto:                                   líquido 
Cor:                                            verde 
pH (puro):                                8,0 a 9,0
Nível de espuma:                  alto
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Diversey Brasil Indústria Química Ltda.
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125 
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de 
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX:  (0_ _11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com

Modo de usar

Limpador multi-uso pode ser utilizado puro ou diluído em solução de 2% a 4% (1 litro de produto para 24 a 49 litros de água) 
dependendo do tipo de limpeza a ser efetuada. Para pisos e paredes, diluir o produto em um balde e aplicar com pano e rodo, 
passando um pano limpo após a operação. Para fórmicas, azulejos, plásticos, esmaltados, metais, louças sanitárias e demais 
superfícies laváveis acondicionar o produto puro em frasco aplicador, utilizando um pano limpo para a remoção das sujidades. 
Enxaguar se necessário. Não agite antes de usar.
 

Embalagem: 

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 
levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite 
de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o 
produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Manter o produto em sua embalagem original fechada, longe de produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa 
ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis - Vide Ficha de Segurança 
do Produto. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS, EXCETO SE TAL PROCEDIMENTO ESTIVER INDICADO PELO FABRI-
CANTE POR ESCRITO.

"PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.195893/2002-83"
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