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Perfil Técnico                                         Power Eraser  
 

DESCRIÇÃO: 
Esponja para a limpeza de superfícies. 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
Espuma de plástico acoplada a uma espuma de poliuretano. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 
Estado Físico: Sólido  
Cor: Branco  
Odor: Sem odor específico  
pH 1% (25ºC): 8,5 - 9,5 
Densidade (250C): 0,001 g/cm3 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
Power Eraser tem aplicação em hotéis, hospitais, clínicas, etc. 
 
FINALIDADE: 
Auxilia na remoção de manchas difíceis, marcas e resíduos de sabão/detergente em superfícies 
rígidas e lisas como paredes, vidros, espelhos, azulejos, pisos laminados, metais pintados ou 
foscos, plásticos, móveis de fórmica ou plástico, e louças de banheiro. Especialmente eficiente em 
giz de cera, lápis de cor, pincel atômico, chá, café e vinho. 
 
MODO DE USAR: 
Umedeça completamente a Power Eraser com água, conforme orientação de seu Especialista 
Ecolab, e retire delicadamente o excesso de líquido. Não torça a esponja. Use a parte branca para 
limpar a sujeira. Esfregue com pressão adequada até que a sujeira seja removida. Seque em 
seguida a superfície com um pano seco e limpo. Enxágüe a Power Eraser com água limpa para 
remover eventuais resíduos de sujeira. Retire o excesso de líquido e guarde a esponja em local 
seco e ventilado. Descarte a esponja quando a parte branca, em ambos os lados, estiver 
totalmente desgastada. 
 
VANTAGENS: 
» Poupa tempo para a eliminação de manchas difíceis; 
» Esponja dupla; 
» A exclusiva Faixa Azul de Durabilidade aumenta a performance e prolonga o uso. 
 
MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE:   
1- pH do produto puro, técnica potenciométrica. 
2- Densidade do produto a 25 º C, utilizando densímetros. 
 
CONCENTRAÇÃO DE USO: 
Não se aplica. 
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PRECAUÇÕES: 
Teste numa área pequena antes de aplicar em toda a superfície. Use com cuidado quando aplicar 
em superfícies pintadas, brilhantes ou polidas - podem perder o brilho. A Power Eraser não é 
recomendada para a remoção de marcas de canetas esferográficas ou de marcadores 
permanentes em quaisquer superfícies. Também não recomendamos o uso para remoção de 
riscos profundos e manchas impregnadas em superfícies porosas, limpeza de objetos com corrente 
elétrica e aquários. Não recomendamos o uso para a limpeza de louças e panelas - eventualmente 
se for utilizado, enxágüe abundantemente. Não utilizar com produtos clorados. Se alguma poeira 
residual do produto for inalada, mantenha o paciente calmo, remova-o para local arejado. Caso 
haja alguma irritação dérmica no contato com a pele, lave somente com sabão e água. Em caso de 
contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância, remova lentes de 
contato e lave novamente. 
 
VALIDADE: 
Indeterminada 
 
EMBALAGEM: 
Caixa de papelão com 25 esponjas de 114 mm x 70 mm x 38 mm. 
Caixa de papelão com 5 esponjas de 114 mm x 70 mm x 38 mm. 
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