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LIMPADOR 1000 
 

Especificações Técnicas 
 
 
DESENGRAXANTE   BIODEGRADAVEL 
 
 
1. DESCRIÇÃO 

 Limpador 1000 3 PODERES, foi especialmente formulado e desenvolvido para 
mudar o conceito de limpeza de grandes sujidades. Possui em sua composição, 
materiais biodegradáveis, para proporcionar uma ação de limpeza em profundidade, 
eliminando todo tipo de sujidade  (graxa, óleo, carvão, encardidos), tornando assim um 
excelente desengraxante, sem, no entanto, provocar ressecamento ou ataque à pele e 
cutícula, mantendo a integridade da camada hidro-lipídica, além de deixar um aroma 
suave e agradável nas mãos. 
 
 
2. APLICAÇÕES 

  
LIMPADOR 1000 3 PODERES, poderá  ser utilizado em oficinas, retificas, 

usinas,laticínios, industrias e em todos os lugares onde haja grandes concentrações de sujeira.  
 
, 3. INSTRUÇÕES DE USO 
  

Colocar diretamente no
 reservatório.  

 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Aspecto Físico Líquido cremoso 
Aparência Translúcido 
Cor Amarelo 
Odor Talco 
pH 7 neutro 
Densidade (g/cm3) 1,000 a 1,030 

Solubilidade em água Total 
Validade 12 meses 
 
5. COMPOSIÇÃO 
 Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, conservante,  Essencia, corante,  Tripolifosfato de Sódio,  Perolizante e 
Espessante 
 
6. MANUSEIO E SEGURANÇA 
 CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
 . 
7. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO   

Indicado para uso em recipientes de desengraxante líquido. 
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LIMPADOR 1000  é comercializado em embalagens de 1 litro com bico aplicador e galão de 5 litros, ou ainda em 
embalagens individuais de 20, e 50 litros; Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na 
embalagem original devidamente fechada. 

 


