FICHA TÉCNICA
LIMPA VIDROS SANOL PRO
Versão: 1L / 5L
APLICAÇÃO: Limpador de vidro e protetor preventivo contra mancha do dia a dia. Indicado para limpeza e proteção de vidros e
espelhos contra sujeira, poeira e gordura. Por possuir silicone em sua formulação, cria uma película evitando o acumulo de sujeira.
MODO DE USAR:
Sujidade Leve: Diluir 1 parte do produto para 10 partes de água - Sujidade Média: Diluir 1 parte do produto para 7 partes
de água - Sujidade Pesada: Diluir 1 parte do produto 5 para partes de água. Para os 2 casos aplicar com Spray ou algum
tipo de pulverizador. Pulverize o produto sobre a superfície a ser limpa. No caso de Vidros pulverize dos dois lados. Em seguida passe uma ﬂanela limpa e seca em movimentos regulares até que a superfície ﬁque limpa e com brilho. Se preferir use
papel toalha. Pode ser utilizado também com Kit de limpeza de vidros e retirado com a lâmina de borracha própria para este
ﬁm. Este produto também é indicado para limpeza de pós obra, recuperação, remoção, manutenção de superfícies de vidro
e limpeza de fórmicas e superfícies cromadas.
Características Físicas:
Aspecto: Líquido Límpido
Cor: Azul Conforme padrão
Odor: Característico
pH: 6 a 7,5
Composição Química (qualitativa): Lauril éter sulfato de sódio, Hidróxido de amônia, butilcglicol, agente de controle de pH,
conservante, silicone, solvente, sequestrante, corante, fragrância e veículo.
Lauril éter sulfato de sódio: Tensoativo aniônico biodegradável
Hidróxido de Amônia:
Butilglicol: solvente orgânico polar
Agente de controle de pH: estabilizante do pH
Conservante: isotiazolinona
Silicone:
Solvente: álcool
Sequestrante: EDTA
Corante: azul
Fragrância: perfume de lavanda
Veículo: Água
PRECAUÇÕES: VIDE RÓTULO
Validade:
24 meses da data de fabricação
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.177978/2017-66
Responsável Técnico: Rhandia Carla Ferreira Arruda
CRQ: 04338202 – IV Região
SAT: 0800 – 550767
CNPJ: 68.418.433/0001-03
Aut. Func. no MS: 3.01594-4
Rod: Régis Bittencourt, km 275,4 – Jd. das Oliveiras CEP: 06818-300 Embú – SP
Tel: (0xx11) 4785-1800 Fax: 4704-3414 - e-mail totalquimica@sanol.com.br

