
Suma Supersol LG D1

Características físico-químicas
Aspecto
Cor

Pó soprado 
Azul

Detergente de uso geral em pó

Versátil 
A formulação balanceada permite que o detergente Supersol LG seja utilizado tanto 
para limpeza geral, quanto para lavagem manual  ou automática de roupas.
 
E�ciente na limpeza geral
Supersol LG remove com e�ciência as sujidades de superfícies em geral, não sendo 
agressivo a �bras de tecido ou super�cies esmaltadas.

Econômico no uso
Supersol LG é composto com alto teor de tensoativos, que permite sua utilização em 
altas diluições para uma limpeza perfeita.

Informações técnicas

Composição

Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Coadjuvantes, Dispersante, Corante, Branqueador 
Óptico, Água e Carga.

Utilização

Suma Supersol LG é um detergente indicado para limpeza geral de pisos, azulejos, 
portas, vidros e superfícies esmaltadas.

Modo de usar
 
Preparar uma solução de 0,5 – 1% (Pesar de 500g a 1 kg do produto, transferir para um recipiente adequado e completar com água 
até l00 litros).  Aplicar nas superfícies, deixando o produto agir por alguns minutos.  Esfregar e enxaguar bem.

Embalagem

Saco de polietileno com 20 kg.

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

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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