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PRODUTO:    POWER DESENGRAXANTE ALCALINO   
    

 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
 

Composto de solvente glicólico, alcalinizantes, anti-oxidantes  e  tenso ativo biodegradável. 

 
 
COMPOSIÇÃO QUIMICA: 
 
 

Butil Glicol, Álcool Graxo Etoxilado, Alcalinizante, Conservante e Água. 

 
 
DADOS TÉCNICOS: 
 

Matéria Ativa......................................................... 8 a 10% 
 

PH......................................................................... 12,0 a 14,0 
 

Cor........................................................................ Amarelo esverdeado. 

 
 
DILUIÇÃO RECOMENDADA: 
 

1 litro de produto para 10 litros de água  ( Limpeza pesada ) 
 

1 litro de produto para 20 litros de água  ( Limpeza Leve ) 

 
 
APLICAÇÃO: 
 

Indicado para pisos impregnados de óleos, graxas, parafinas, negro de fumo e similares. 
Pelo alto poder ativo e pela presença de anti-oxidantes o produto é ideal para limpeza de máquinas, 
coifas e cozinhas industriais. 

 
 
INSTRUÇÕES DE USO:   
 

Para limpeza de pisos com alto grau de impregnação de óleos e graxas, recomenda-se utilizar o produto 
na diluição de 01 litro de produto para 09 litros de água. 
Para manutenções normais de pisos oleosos, recomenda-se utilizar o produto na diluição de 01 litro de 
produto para 19 litros de água. 
Em ambos os casos aplicar o produto diluído, esfregar com uma vassoura ou máquina de lavar piso com  
disco preto, deixar atuar por 5 minutos e remover com água.  

 
 
PRECAUÇÕES DE USO: 
 

Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. 
Produto alcalino, utilizar luvas de proteção no manuseio.  
Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância.  
Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, providenciar cuidados médicos. 

 
 
APRESENTAÇÃO: 
 

Caixa com 4 galões de 5 litros. 
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