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* Limpeza de porcelanatos. 

>> MAXIMOON LIMPA PORCELANATOS
 

                 

 

MAXIMOOM ALCALINO é um limpador universal com um alto poder de emulsi

Indicado para a limpeza de chassis, motores e pinturas de eq

descarbonizante em diversas superfícies  removendo a terra e sujidades em geral. 

*Forma de Aplicação: Utilize uma solução de 10 a 20% (ou seja, dilua d

água). Estas quantidades podem variar de acordo com

e deixe agir por 5 minutos. Esfregue e em seguida enxágue. 

superfície a ser limpa até que a sujeira seja remov

 

             
 

 

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

-indicado para a limpeza de pisos de porcelanato, su

-produto a base de tensoativos que não apresentam pe

carbonizações em geral; 

 

 
-limpador concentrado sendo assim bastante eficiente

 

 

 

 

LIMPA PORCELANATOS. 

   

é um limpador universal com um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. 

para a limpeza de chassis, motores e pinturas de equipamentos agrícolas. Atua como desengordurante, desengraxante e 

fícies  removendo a terra e sujidades em geral.  

uma solução de 10 a 20% (ou seja, dilua de 1 a 2 l de MAXIMOOM ALCALINO

água). Estas quantidades podem variar de acordo com o teor de sujidade a ser removido. Aplique a solução na superfície a ser 

e em seguida enxágue. Pode-se utilizar o MAXIMOOM sobre um pano úmido e esfreg

superfície a ser limpa até que a sujeira seja removida. 

           

use luvas ao manusear o produto e suas diluições. 

indicado para a limpeza de pisos de porcelanato, superfícies sintéticas como vinil, fórmica, paredes, carpetes

produto a base de tensoativos que não apresentam periculosidade e removem a sujeira pesada, gorduras, 

limpador concentrado sendo assim bastante eficiente e com alto rendimento; 

���

ficação e saponificação de sujeiras e graxas. 

como desengordurante, desengraxante e 

MAXIMOOM ALCALINO em 10 litros de 

 o teor de sujidade a ser removido. Aplique a solução na superfície a ser limpa 

sobre um pano úmido e esfregar na 

 

carpetes e estofados; 

riculosidade e removem a sujeira pesada, gorduras, graxas, terra e 


