
View 

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Liquido límpido
Azul
10,0 a 11,0

Detergente limpa vidros 

Versátil
View é e�ciente para a limpeza de vidros e também é indicado para a limpeza de 
outras superfícies como fórmica, azulejos, superfícies de plástico, aparelhos de 
telefone, limpeza e polimento externo de equipamentos e máquinas de aço inox, etc.

E�ciente
View tem maior poder de limpeza evitando a formação de estrias e embaçamentos. 
Não necessita de enxágue.

Seguro
View é isento de álcool, atendendo às legislações vigentes e proporcionando 
segurança na sua estocagem.

Informações técnicas

Composição

Butil gligol, Tensoativo Aniônico, Hidróxido de Amônio, Fragrância, Corante e Água. 

Utilização

View limpa seus vidros e espelhos com e�ciência inigualável, podendo ser usado também 
na limpeza de outras superfícies laváveis, tais como balcões de fórmica, pára-brisas, 
azulejos, objetos e superfícies de plástico, porta-guardanapos, telefones, etc. 
Especialmente formulado para todos os tipos de estabelecimentos comerciais, industriais e 
de prestação de serviços. Cada bombona de View faz até 30 litros de produto pronto uso.

Modo de usar
 
1) Diluir 1 litro do produto em até 5 litros de água, para utilizar como limpa vidros; ou 3 litros de água, para utilizar na limpeza pesada de 
vidros e como limpador de superfícies. Não utilize o produto em superfícies pintadas ou de madeira.
2) Pulverizar o produto na superfície, espalhando-o com pano ou �anela limpa, ou embeber um pano ou �anela limpa com produto, 
aplicando-o na superfície a limpar. 
3) Após a limpeza, utilizar um pano, �anela ou toalha de papel para acabamento.

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. CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e 
o contato com o produto. Irritante para os olhos e pele. Não misture com produtos à base de cloro.  Em caso de contato com os 
olhos e a pele, 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 em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve, ainda, 
ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. NUNCA 
MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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