
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: NEUTRAL UHS

Limpador neutro de espuma controlada para uso diário

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Odor Algas marinhas

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 25351.249051/2010-69

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.

Produto especialmente formulado para limpeza diária de pisos tratados com acabamentos acrílicos com ou sem polimento ultra high speed 

(UHS). Limpa com eficiência sem causar danos ao filme de resina. Pisos tratados com NEUTRAL UHS têm seu brilho preservado. Sua espuma 

controlada permite o seu emprego em maquinas automáticas de lavagem de pisos. Não há necessidade de enxágüe posterior. É indicado 

também na limpeza de superfícies laváveis em geral e diversos tipos de pisos com média sujidade. NEUTRAL UHS é concentrado, econômico 

e eficiente, deixando o piso limpo com agradável perfume no ar.

Varrer bem o piso com mop pó ou úmido, retirando todas as sujidades soltas sobre o piso. Na limpeza manual (mop úmido ou pano e rodo) 

diluir 1 parte de NEUTRAL UHS em até 60 partes de água. Na limpeza mecânica (lavadora ou enceradeira com disco bege ou vermelho) 

diluir 1 parte de NEUTRAL UHS em até 100 partes de água. Produto econômico de alta diluição e espuma controlada. NEUTRAL UHS não 

necessita enxágüe, reduzindo o tempo da limpeza e a redução no consumo de água.

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.

Azul

Líquido viscoso

7,0 a 8,2

Baixo

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

Contém detergente surfactante biodegradável, agente inibidor de espuma, perfume, corante, sequestrante, preservante e água 

desmineralizada.


