
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: CLAREADOR QUIMISTAR

Detergente profissional para limpeza de pisos

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Ph

Nível de espuma

COMPOSIÇÃO:

PRECAUÇÃO DE USO: 

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

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:                 

GARANTIA:

Ultima Atualização: fev/16 Pag 1/1

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 pelo telefone 0800 722 6001. Mantenha o produto em sua 

embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351102439/2017-73

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos 

manufaturados pela Quimistar são garantidos para a total satisfação do usuário.

O Clareador Quimistar é um detergente limpador de uso profissional de baixa espumação destinado à limpeza diária de pisos vinílicos, 

cerâmica, granilite, granitina, epóxi, e pedras em geral em áreas de médio e alto tráfego. Pode ser usado em limpeza pesada, quando 

utilizado com lavadora de pisos. O Clareador Quimistar é composto de detergentes sintéticos de última geração, combinados com 

substâncias umectantes e quelantes que fazem com que ocorra uma rápida penetração e emulsificação de sujidades secas e oleosas. É 

eficiente em diluíçoes altas com água, podendo ser utilizado manualmente ou em enceradeiras e lavadoras automáticas, devido a sua baixa 

espumação. Em pisos tratados ideal para limpeza na pré recamada de acabamentos. 

Retirar pó, areia ou terra (sujeiras sólidas) com auxílio de mop pó ou varredora. Diluir o Clareador Quimistar na proporção na proporção de 

1:40 até 1:80 dependendo do grau de sujidade. Para Limpeza Manual, aplicar a solução de Clareador Quimistar com auxílio de mop úmido, 

fibras de limpeza ou pano. Iniciar a aplicação nas áreas mais limpas e depois se dirija para a entrada ou áreas mais sujas. Nunca comece 

pelas áreas mais sujas. Para a Limpeza com Lavadora Automática ou Enceradeira, utilizar o disco adequado. Siga as instruções da lavadora 

automática para a lavagem do piso. Para abrir a embalagem force o lacre girando a tampa. Não armazenar próximo a alimentos. Cuidado, 

utilizar o produto em concentrações muito altas produz espuma em demasia que não trava a boia de vedação e pode subir para o motor 

causando a sua queima. Não utilize o produto puro. 

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.

Trasparente

Líquido viscoso

9,5 a 11,5

Baixo

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Tripolifosfato de Sódio, monoetalonamina, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, preservante e veículo.


