
Oasis Compac 42 Glass Force 

Professional Strength Glass Cleaner

7102905 34021300

Físicas

Estado físico: Líquido límpido

Cor: Azul

Odor: Lavanda

pH 100%, 25ºC: 10,4 – 11,0

Densidade, 25ºC: 0,988 – 1,004 g/cm3

Químicas

Propoxi-2-propanol, Lauril Sulfato de Sódio 

Éter, Sequestrantes, Alcalinizante, 

Coadjuvante, Agente de controle de pH, 

Corante, Fragrância e Veículo.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional

Revisão  03  – 07/10/19

NCMCod

Embalagem
Caixa de papelão com 2 bag de 2 L.

Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Características

Não necessita de EPI para manipulação 

da solução, quando diluída conforme 

recomendação

Precauções

Vantagens
• Sistema fechado de diluição Oasis dos concentrados.

• Sistema completo de limpeza, evitando desperdícios de produto.

• Facilidade de limpeza e polimento.

• Remoção total da gordura.

• Não deixa opaca as superfícies de acrílico e de outros tipos de 

plástico.

• Não degrada a prata do acabamento de espelhos.

• Secagem instantânea, deixando as superfícies notadamente limpas.

Finalidade
Oasis Compac 42 Glass Force Professional Strength Glass Cleaner é um 

detergente não amoniacado para limpeza de vidros indicado para uso em 

serviços de alimentação e governança. Especialmente desenvolvido para 

remoção de sujidades e gorduras de vidros, espelhos, mármore e plástico. 

Campo de aplicação
Restaurantes, hotéis, indústrias, etc.

Detergente para limpeza de vidros.

Descrição

Modo de usar

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N°: 25351.850139.2008-54. Autorização de Funcionamento: 3.00053-9.

1. Encha o frasco spray com a solução do sistema de 

diluição OASIS.

2. Pulverize na superfície a ser limpa com a solução

3. Secar com um pano limpo ou esponja.

Diluições:

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).


