
Linha Higiene Natural

Solução Limpeza HD20 (cód. 0031)

Ficha Técnica

����Descrição: produto natural para limpeza pesada, concentrado e de fácil aplicação. Remove manchas 

incrustadas como marcas de pneu, graxas, óleos, gorduras e sujeiras em geral. Apresenta maior poder de 

limpeza e menor volume de espuma que os produtos tradicionais.

���� Composição: Mistura de frações terpênicas, ésteres de ácido graxo naturais, tensoativos e água.

Propriedades

Aspecto Liquido Branco

Densidade (g/mL) 0,95 – 1,00

pH (solucao 5%) 5 – 9

���� Características físico-químicas:

���� Preparação: as diluições para aplicação são feitas de acordo com o nível de sujidade encontrado e 

seguem as proporções da tabela a seguir.

���� Instruções de Uso:  (1) Aplicar o produto diluído com pulverizador, pano, pincel, fibra ou esponja de 

maneira uniforme na superfície a ser limpa; (2) deixar o produto agir por pelo menos 1 minuto; (3) remover a 

sujeira com enxágüe e o auxílio de um pano ou esponja.

Limpeza Inicial – Tratamento Manutenção da Limpeza 
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Limpeza Inicial – Tratamento 

de Choque1

Manutenção da Limpeza 

(Limpeza Diária)

Tipo de 

Superfície
Diluição

Tipo de 

Superfície
Diluição

Pisos 1:5 a 1:20 Pisos 1:30 a 1:60

Pisos 

emborrachados
1:5 a 1:20

Pisos 

emborrachados
1:30 a 1:60

Fachadas e 

áreas Externas
1:5 a 1:20

Fachadas e 

áreas Externas
1:30 a 1:60

Mobiliário 1:5 a 1:20 Mobiliário 1:30 a 1:60

Metais 1:5 a 1:20 Metais 1:30 a 1:60

Divisórias 1:5 a 1:20 Divisórias 1:30 a 1:60

Limpeza com 

Máquina
1:20 ate 1:40

Limpeza com 

Maquina
1:50 ate 1:100

1. Quando se faz necessária a eliminação residual de outros produtos e/ou o combate a incrustações mais pesadas.

���� Apresentação: disponível em embalagens de 1,5,20 e 50 litros.

���� Registro: notificado no Ministério da Saúde sob número 25351.250506.201099

���� Validade: 12 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.


