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DESCRIÇÃO: 
 
Limpador concentrado para vidros. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 
Restaurantes, hotéis, indústrias, etc. 
 
FINALIDADE: 
 
Forte limpador industrial de vidros concentrado, para remover sujidades e oleosidades em 
superfícies de vidro, espelhos e plásticos. Seca rapidamente deixando as superfícies limpas e sem 
espuma. 
 
MODO DE USAR: 
Não misture com nada exceto com água. Use o frasco spray etiquetado com as devidas informações 
do produto para misturá-lo e aplicá-lo.  
 
Para a bombona de 5 L: 
1- Remova a tampa da embalagem do produto concentrado 
2- Insira o pescador na embalagem do concentrado (Quando vazio retirar o pescador e descartar a 
embalagem). 
3-Encha o frasco Spray com a solução 
4-Pulverize em vidros, espelhos ou outras superfícies sujas. 
5-Polir com um pano limpo seco. 
 
Para o frasco de 2 L: 
Não misture com nada exceto com água. Use o frasco spray etiquetado com as devidas informações 
do produto para misturá-lo e aplicá-lo.  
1- Para abertura da embalagem, remova o lacre indicado no desenho e gire a tampa com cuidado. 
Aperte o frasco até atingir a dosagem recomendada (30 a 70 ml de produto conforme a sujidade 
existente), diluindo em 1 L de água. 
2- Encha o frasco spray com a solução. 
3- Pulverize em vidros, espelhos ou outras superfícies sujas. 
4- Polir com pano limpo e seco. 
 
 
Diluição: 
Sujidade Leve:    Usar o produto diluído a 3,0% (30 ml de produto / litro de água) 
Sujidade Média:  Usar o produto diluído a 5,0% (50 ml de produto / litro de água) 
Sujidade Pesada: Usar o produto diluído a 6,0% (60 ml de produto / litro de água) 
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 VANTAGENS: 
 
♦ Sistema fechado de diluição Oasis dos concentrados. 
 
♦ Sistema completo de limpeza. Evita desperdícios de produto. 
 
♦ Facilidade de limpeza e polimento. 
 
♦ Remoção total da gordura. 
 
♦ Secagem instantânea. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
a) FÍSICAS: 
Estado Físico:                                                                                        Líquido  
Cor:     Límpido azul 
Odor:                                          Amônia 
pH 100%:                                                                                              10.4 – 12.0 
Densidade (20oC):                      0.982 – 1.002 g/mL 
 
b) QUÍMICAS: 
Tensoativo aniônico:                                                                               Lauril Sulfato de Sódio Éter 
Ativo:                                                                                                     Propoxi-2- Propanol 
Amônia:                                                                                                  Contém 
Corante:                                                                                                  Contém 
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MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE: 
 
      
1- pH do produto puro, técnica potenciométrica. 
 
2- Densidade a 25 0 C. 
 
PRECAUÇÕES: 
 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Evite o contato com a 
pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para o manuseio do produto, utilize 
equipamento de proteção individual como luvas, óculos de segurança e roupa de proteção. Para 
maiores informações, consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 
 
Primeiros Socorros: 
Olhos e Pele: Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em 
abundância.  
Ingestão acidental: Se ingerido, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações  ou o médico levando o rótulo ou embalagem do produto.  
Inalação acidental: Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e chame 
socorro médico. 
 
Para informações médicas de emergência, ligue para 0800 70 10 450 (PLANITOX) ou (1) 651 222-
5352 nos Estados Unidos. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente 
 
VALIDADE: 
 
24 meses 
 
EMBALAGEM: 
 
Bombona plástica para 5 litros. 
Caixa de papelão com 2 frascos plásticos de 2 litros. 
 

  
Produto Notificado na ANVISA/MS 
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