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DESCRIÇÃO: 
 

Detergente de uso geral. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

 
Hotéis, restaurantes, indústrias, hospitais, etc. 
  

FINALIDADE: 

 
Detergente neutro para a limpeza de pisos, incluindo vinílicos, cerâmicos e outras superfícies 

similares.  

 

MODO DE USAR: 

 

Não misture com nada (exceto água). Use o frasco spray etiquetado com as devidas informações do 

produto para misturá-lo e aplicá-lo.  

 

1. Varrer ou secar o piso. 

2. Aplicar a solução do produto. 

3. Deixar a solução penetrar no piso. 

4. Remover as manchas difíceis com a ajuda de uma escova de cerdas rígidas.  

5. Secar o piso ou drenar a solução com a ajuda de um rodo. 

6. Não é necessário enxaguar.  

 

Diluição: 

 

 Para a limpeza de pisos usando mop, diluir de 4 a 16 mL de Oasis 110 G por litro de água 

(uma parte de produto para 256 a 64 partes de água, ou seja, 1:256 a 1:64).  

 

 Para limpeza com autolavadora, diluir 4 mL de Oasis 110 G por litro de água (1:256).  

 

 Para limpeza geral pesada de todas as superfícies duras, diluir de 8 a 16 mL de Oasis 110 G 

por litro de água (uma parte de produto para 128 a 64 partes de água, ou seja 1:128 a 1:64). 

 

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico. 

 

VANTAGENS: 

 

 Sistema fechado de diluição Oasis. 

 Não necessita de enxágue.  

 Limpa pisos sem remover o acabamento e o brilho, sendo ideal para a manutenção diária. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 

a) FÍSICAS: 

 

Estado Físico: Líquido límpido 

Cor: Laranja 

Odor:                                      Cítrico  

pH 100%, 25°C:                                5,5 – 8,5 

Densidade, 20°C:                  0,992 – 1,008 g/ml 

 

b) QUÍMICAS: 

 

Tensoativo Não-iônico:                                                             Álcool Etoxilado 

Fragrância: Contém 

Corante: Contém  

 

PRECAUÇÕES: 

 

Evite o contato prolongado com a pele. Depois de usar o produto lave e seque as mãos. Não ingerir. 

Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. 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 Emergência de Segurança do Produto 

Químico (FISPQ). 

 

VALIDADE: 

 

24 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGEM: 

 

Caixa de papelão contendo 2 bombonas plásticas de 5 litros. 

Bombona plástica de 20L. 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N
0
 25351.753426.2009-57 

Aut. Func. M.S. nº: 3.00053-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 


