
�

2)MANUTENÇÃO DE  CERÂMICAS
*Cerâmicas encardidas, calcificadas, resíduos de pós

>> LIMPA
 

    .  
 
LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS AZULIM
superfícies cerâmicas e azulejos.  

 
*Diluição: uma parte de AZULIM para sete partes de água (limpeza pesada) ou então 

água (limpeza leve). 

 

*Forma de Aplicação: molhe o piso, retire o excesso de água, aplique a

pesada, retire a solução com rodo e enxágue. Limpar

Diluir em um balde plástico na proporção de 1 parte

Aplicar na cerâmica ou azulejo e esfregar. Deixar a

Importante: use luvas ao manusear o produto e suas diluições.

 

 

   

 

   
- Limpa as cerâmicas e azulejos sem danificá-los;

- Renova o brilho; 

- Econômico; 

- Fácil de usar; 

- Indicado para todos os tipos de cerâmicas e azulejos

- O LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS AZULIM
- Com seu alto poder desincrustante facilita sua vida, pois remove a suj

agradável perfume; 

 

 

 - super concentrado 

              - alta performance 

2)MANUTENÇÃO DE  CERÂMICAS 
erâmicas encardidas, calcificadas, resíduos de pós-obra. 

>> LIMPA-CERÂMICAS AZULIM.

    

LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS AZULIM foi especialmente elaborado para remover sujeiras, manchas e 

para sete partes de água (limpeza pesada) ou então uma parte de AZULIM

molhe o piso, retire o excesso de água, aplique a solução, aguarde três minutos, esfregue com fibra l

pesada, retire a solução com rodo e enxágue. Limpar por partes. Deve ser usado sempre diluído. 
Diluir em um balde plástico na proporção de 1 parte de LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS AZULIM para 15 partes

Aplicar na cerâmica ou azulejo e esfregar. Deixar agir por alguns instantes e em seguida enxaguar. Não deixar o produto secar

e suas diluições. 

      

los; 

ndicado para todos os tipos de cerâmicas e azulejos (exceto porcellanatos) 

LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS AZULIM pode ser encontrado nas versões: citrus e lavanda; 

desincrustante facilita sua vida, pois remove a sujeira mais pesada, deixando sua casa limpa e com um 

���

CERÂMICAS AZULIM. 

 

manchas e incrustações em 

AZULIM para quinze partes de 

solução, aguarde três minutos, esfregue com fibra limpeza 

para 15 partes de água. 

 deixar o produto secar.  

 

eira mais pesada, deixando sua casa limpa e com um 


