
Desolim Max Floral

Características físico-químicas

Detergente de Uso Geral

Informações técnicas

Detergente concentrado
Desolim Max Floral é um detergente concentrado para limpeza e desodorização de 
ambientes, o que facilita sua estocagem e transporte. 

Fragrância diferenciada
Sua fragrância �oral atende as necessidades de cada ambiente e dos consumidores.

Perfume residual
Sua fórmula permite que a ação perfumadora residual permaneça por mais tempo no 
ambiente.

Versatilidade
Desolim Max Floral é versátil, pois pode ser utilizado para limpeza diária e conser-
vação de pisos e superfícies laváveis com excelentes resultados.    
 

Composição

Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico, Neutralizantes, Anticorrosivo, Solubilizantes, 
Hidrótopo, Conservante, Fragrância, Corantes e Água.

Utilização

Deixa um agradável perfume no ar por muito mais tempo. Recomendado para:
- Remoção de sujidades e gorduras em superfícies laváveis, portas, paredes, móveis e 
objetos metálicos, plásticos, fórmica, sanitários, vidros, etc., deixando um agradável 
perfume no ar.
- Limpeza em geral.

Aspecto                           Líquido Viscoso
Cor                                     Lilás 
pH (puro)                         6,5 a 8,0
Nível de espuma           Médio
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Modo de usar

Utilizar solução de 1 a 4% (1 parte do produto para cada 99 ou 24 partes de água).

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. 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

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e 
seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO 
SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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