
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: FLOT EXTRATORA

Limpador de uso geral

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Odor Erva doce

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 25351.711604/2015-11

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.

Detergente profissional de baixa espumação, destinado a limpeza de carpetes, tapetes, estofados, bancos de tecido, couro e revestimentos 

plásticos, PVC e acrílicos. É indicado para uso em extratoras, proporcionando uma rápida e eficiente remoção das sujeiras mais aderidas, 

sendo um produto econômico, pois permite diluições. O Limpador FLOT EXTRATORA promove limpeza instantânea de óleos, gorduras, 

batons, graxas, fuligens, ceras, resíduos orgânicos, sangue e etc. Produto com efeito umectante para controlar o grau de umidade e evitar o 

ressecamento das superfícies.

Para carpetes e tapetes, proteja a base dos móveis com plástico, aspire toda a área acarpetada. faça uma pré-aplicação nas áreas que 

contenham sujeira pesada usando o limpador em uma diluição em água de até 1:5. Para a área restante, dilua o produto em água, na 

proporção de até 1:20, dependendo do grau de sujidade. Evite molhar a tapete ou carpete em demasia. Aspire para realizar a secagem. 

Repita o processo utilizando a extratora apenas com água limpa para realizar o enxágue do tapete, carpete ou estofado. Deixe secar a 

superfície. Evite usar ou andar no local, até que esteja completamente seco. Na limpeza interna de veículos as diluições recomendadas são 

as seguintes: 1:1 para limpezas pesadas; 1:3 na limpeza de bancos de tecidos, couros e teto; 1:5 nas limpezas intermediárias e carpetes e 

1:10 na limpeza leve de painéis, vidros, vinil e toda a parte interna do veículo. A diluição correta depende do nível de sujidade. É 

recomendado testar o produto em uma pequena área, antes de usar. Cuidado! Utilizar o detergente em concentrações muito altas produz 

espuma em demasia, podendo não travar a bóia de vedação da extratora, podendo subir umidade para o motor, causando 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.

Incolor transparente

Líquido viscoso

9,5 a 11,0

Baixo

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

Nonilfenol etoxilado, coadjuvante, 2-butoxietanol, solventes, umectante, estabilizante, atenuador de espuma, essência, preservante e água 

desmineralizada.


