
BOLETIM  TÉCNICO

Indicação

Características físico-químicas

Embalagem
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Tipos de Superfícies

Modo usar
Aspecto

Cor 
Odor

pH
Peso específico (g.cm³)

Viscosidade (cP)
Prazo de validade

Princípio ativo
Teor de princípio ativo (%)
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Realizar teste prévio  com o produto em um piso solto ou em um 
canto do piso para avaliar se o resultado é o esperado.

Pisos: Dilua o produto conforme a indicação. Aplique sobre a área a 
ser limpa. Espalhe e aguarde o tempo de ação  entre 5 a 10 minutos. 
Após o tempo de ação esfregue com uma vassoura, fibra de limpeza 
ou enceradeira para limpeza utilizando discos e fibras apropriadas. 
Após esfregar, enxágue e seque o local.

Máquinas e Oficinas: Dependendo do grau de sujidade observe 
a diluição recomendada. Aplique o produto sobre a área a ser 
desengraxada ou desengordurada. Aguarde o tempo de ação cerca 
de 10 minutos e enxágue para ter um melhor resultado.

É um produto indicado para remoção de graxas e óleos em pisos, máquinas, oficinas e locais onde o usos destes agentes é muito grande.

1 litro | 5 litros

Até 10m² por litro na diluição máxima.

Porcelanatos, Piso Esmaltado, Pedras em geral, Concreto, Paviflex, Manta, 
Mármores e Granitos desgastados, Granilite, Marco Piso.

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

Líquido
Transparente
Característico
7,0 - 8,0
0,900 - 1,0100
23,5 - 25,5
2 anos
Lauril éter sulfato de sódio
4,0 - 6,0
Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, 
conservante, corante e veículo.

TIRA GRAXA 
E ÓLEO

Diluir 1L de água para 
1L de produto

Diluir 1L de água para 
500ml de produto

Diluir 1L de água para 
200ml de produto NÃO SE APLICA

SUJIDADE PESADA SUJIDADE MÉDIA SUJIDADE LEVE LIMPEZA DE 
MANUTENÇÃO

IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.


