
APRESENTAÇÃO:
Aplique Super Clean Detergente Limpa Pedras sobre a área a ser limpa, deixe agir alguns minutos e enxágüe 
até que se retire todo o resíduo do detergente. 

PROPRIEDADES GERAIS:
Detergente com base ácida especialmente desenvolvido para fazer uma limpeza profunda no piso em grani-
to, cerâmica e pedras brutas em geral. tais como, Pedra de São Tomé, Pedra Portuguesa e Pedras
Decorativas.
Este produto é ideal para tirar o excesso de calcário e também pode ser indicado para final de obra, pois é 
capaz de retirar restos de cimento, cola e outras sujeiras mais  resistentes. 

NUNCA PODE SER APLICADO NO MÁRMORE.

DADOS TÉCNICOS
Composição: Veículo, Ácido clorídrico, nonil fenol etoxilado.
Apresentação:  Caixa com 10 frascos de 500ml

SUPER CLEAN DETERGENTE  LIMPA PEDRA
       
              

MODO DE USAR
• Não pode ser utilizado concentrado apenas diluído 1 parte do produto para 8 partes de água. 
• Caso seja necessário, deve-se repetir a operação.
• Após a aplicação deve-se enxagüar o material com a água limpa até que seja retirado todo o resíduo do 
detergente.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
• Nunca reutilize a embalagem vazia.
• Não aplique em superfícies aquecidas.
• Não misture com água na embalagem original.
• Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos.
• Não inalar.
• Usar luvas de borracha quando estiver utilizando o produto.
• Após o uso, lavar e secar as mãos. 
• Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância.
• Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço 
de Saúde, levando consigo o rótulo ou a embalagem do produto. 



ARMAZENAMENTO
Armazenar em sua embalagem original fechada, protegida do sol e do calor.
Válido por 24 meses a partir da data de fabricação impressa embalagem, desde que seguidas as orienta-
ções de armazenamento.


