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 GLASSY LIMPADOR NEUTRO  
 

1. Dados do produto 

Limpador neutro desenvolvido para a limpeza e manutenção diária de pisos 
tratados de alto e médio tráfego, fazendo a remoção de sujidade sem interferir 
no brilho da superfície tratada. 
Ideal para ser usado em restaurantes, shoppings, hipermercados, hospitais, 

hotéis e indústrias.  Indicado para manutenção diária de pisos tratados. 

Composição Química: Nonilfenol Etoxilado, Coadjuvante, Conservante, 
Neutralizador de pH, Essência, Corante e Veículo.  
 
Validade: 36 meses 
 

 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto .............................................................................................................................................. Líquido Límpido 

Cor ........................................................................................................................................................................ Azul 

 Odor ..................................................................................................................................................... Característico 

pH................................................................................................................................................................... 6,5 - 7,5 

Densidade (g/ml) .................................................................................................................................. 1,000 -  1,010 

Concentração (%) ........................................................................................................................................ 8,0 – 10,0 
 

3. Modo de uso 

Inicialmente remova o pó e resíduos sólidos com um mop pó. Em seguida, dilua o produto de acordo com o tipo 
de procedimento a ser realizado. 
Limpeza leve: Com mop água ou similar, sem molhar o piso em demasia, use GLASSY-LIMPADOR 
NEUTRO diluído na proporção de 1/100 a 1/180 e deixe secar. 
Limpeza Média: Com mop água ou enceradeira de baixa rotação e disco vermelho ou verde, use GLASSY-
LIMPADOR NEUTRO diluído na proporção de 1/80 a 1/100 e deixe secar. 
Limpeza Pesada: Com lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação e disco verde, lave o piso 
com GLASSY-LIMPADOR NEUTRO diluído na proporção de 1/40 a 1/80. Em seguida, enxágue bem o piso e deixe 
secar. Após secar, lustre o piso com polidora H.S. ou U.H.S. e disco champanhe. A cada 2 (duas) manutenções 
periódicas, aplique uma fina camada de GLASSY IMPERMEABILIZANTE UHS antes do polimento, seguindo as 
instruções do rótulo do produto. 
 

4. Propriedades 

 pH neutro 

 Facilmente removido pelo enxague 

 Rende até 700 L 
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 5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.268432/2014-71. 
 
 
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem 
como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
sac@audaxco.com 
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