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 GOLD LIMPA CARPETE 
 

1. Dados do produto 

Produto especialmente desenvolvido para a limpeza eficiente de tapetes, 

carpetes e estofados. Não agride as fibras dos tecidos e não altera as cores 

originais. Com um elevado poder de suspensão e remoção das sujeiras 

impregnadas. Possui alto nível de espumação, podendo ser aplicado 

manualmente ou com máquinas. Com fácil aplicação, basta apenas diluir, agitar 

e aplicar a espuma sobre a superfície. Versátil e econômico, permite diluições 

em água, podendo ser utilizado pelo método de limpeza por extração. Com 

formulação balanceada, deixa uma suave fragrância. 

Indicado para tapetes, carpetes e estofados. 

 

Composição Química: Butil Glicol, Sequestrante, Anti-Redepositante, 
Tensoativos Aniônico e Não Iônico, Fragrância, Branqueador, Alcalinizante, 
Conservante, Corante e Veículo.   
 
Validade: 36 meses 
 
 

 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:...............................................................................................................................................Líquido límpido 

Cor:..................................................................................................................................................................... Verde  

pH:.................................................................................................................................................................9,5 – 10,5 

Odor:....................................................................................................................................................................Floral  

Densidade (g/ml) ................................................................................................................................... 1,020 – 1,040 

 

  

3. Modo de uso 

 

Aspirar previamente o carpete ou tapete. Limpeza manual: diluir, em um recipiente, 1 parte de produto para 09 

partes de água. Agitar até que forme bastante espuma. Mergulhe a vassoura ou escovão SOMENTE NA ESPUMA. 

Esfregue, suavemente, limpando pequenas áreas de cada vez, e sempre na direção das fibras. Logo após, remova 

os resíduos com aspirador ou pano limpo seco. Não é necessário enxaguar.  

Limpeza mecânica: utilize escova de nylon. Diluir 1 parte de produto  para até 29 partes de água. Com auxílio de 

um borrifador, pulverize o produto diluído na superfície. Esfregue até formar uma espuma intensa. Deixe o 

produto agir por no mínimo 5 minutos. Retire a espuma suja, com aspirador para líquidos. Deixe secar 

completamente. Por último, passe o aspirador de pó em um mesmo sentido, a fim de orientar corretamente as 

fibras. 
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 4. Propriedades 

 Para tapetes, carpetes e estofados 

 Suave perfume 

 Rende até 150 Litros 

 Limpeza eficiente sem agredir as fibras 
 

 

5. Embalagem 

 
Bombona: 2X5 L; 
 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.049229/2018-21. 
 
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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