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Descrição do Produto 

 
É um limpador alcalino especialmente formulado para limpeza 
leve e pesada em todos os tipos de porcelanatos. Com alto 
poder de ação e baixa espuma, proporciona um excelente 
desempenho e produtividade. Sua ação química não mancha 
e nem retira o brilho dos pisos, não reage com acabamentos 
acrílicos evitando a oxidação (amarelamento) do filme 
ocasionado por alguns detergentes. 
 

Informações técnicas  

Aspecto Líquido 

Cor Verde 

Odor Característico 

pH 9,5 - 10,5 

Peso específico (g.cm³) 0,9900 - 1,0100 

Viscosidade (cP) 23,0 - 25,0 

Prazo de validade 2 anos 

Princípio ativo Butilglicol 

Teor de princípio ativo (%) 4,0 - 6,0 

Composição Tensoativo não iônico, solvente, 
alcalinizante, 

 

Instruções de uso  

 

Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para avaliar se o resultado é o esperado. 
Aplicar o produto no local a ser limpo com auxílio de um pulverizador ou MOP úmido, deixando agir 
por 15 minutos e esfregar com fibras ou discos apropriados. Enxaguar posteriormente utilizando 
água limpa. 
Não misturar com produtos ácidos e alcalinos como: detergentes e limpadores ácidos. 
Todo produto concentrado deve ser diluído somente na hora do uso, utilizando água limpa. Quando 
molhada a superfície pode se tornar escorregadia, colocar sinalização e isolar a área de tráfego de 
pessoas. Rendimento: até 100m2 por litro na diluição máxima.  
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Diluição: 
 

SUJIDADE PESADA  SUJIDADE MÉDIA SUJIDADE LEVE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO 

Diluir 1L de água para 
200mL de produto. 

Diluir 1L de água para 
100mL de produto. 

Diluir 1L de água para 50mL 
de produto. 

Diluir 1L de água para 50mL 
de produto. 

 

Pode ser usado em todos os tipos de porcelanatos. 
 

Armazenamento 

 

Armazenar em um local fresco, seco, cobertas e ventiladas  
 

Informações gerais e de 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. Importante o uso de óculos, luvas e máscara. 
 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza embalagens em galões de 1L e 5L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes 

respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso 

das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os 

usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria 

do produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 


