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 MAX FLOTADOR 
 

1. Dados do produto 

Limpador com ação instantânea, que utiliza o processo de flotação de 

partículas, desprendendo a sujidade da superfície e facilitando a remoção.  

Promove uma limpeza sem esforço, com multiação e sem enxágue. Ideal para 
limpeza a seco. Indicado para cozinhas industriais, áreas de serviço, salas, 
copas, escritórios e recepções. Pode ser aplicado para limpeza de tapetes, 
carpetes, estofados, superfícies laváveis, pisos frios, superfícies esmaltadas, 
paredes, azulejos, plásticos e acrílicos. 
 
Composição Química: Butil Glicol, Anti-redepositante, Alcalinizante, Tensoativo 
Não Iônico e Catiônico, Conservante, Regulador de pH e veículo.    
 
Validade: 36 meses 
 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

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

Cor:....................................................................................................................................................................Incolor   

pH:..............................................................................................................................................................10,5 – 11,5 

Odor:......................................................................................................................................................Característico  

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

 
 

3. Modo de uso 

Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso. 

Aplique o produto com um pulverizador, direcionando o jato sobre a sujidade a ser removida. Deixe agir de 30 

segundos a 1 minuto, dependendo do nível da sujidade. Se necessário, esfregue com o auxílio de uma esponja. 

Remova o resíduo com um pano limpo úmido ou seco, seque bem a superfície. Dispensa enxágue. Pode ser 

utilizado também sem pulverizador, aplique o produto em um pano úmido e realize a limpeza. Não utilize pano 

ou esponja sujos ou encardidos.  

Limpeza pesada: diluir 1 parte do produto para 1 parte de água. 

Limpeza média: diluir 1 parte do produto para 09 partes de água.  

Limpeza leve: diluir 1 parte do produto para 19 partes de água. 

 

4. Propriedades 

 Limpeza instantânea 

 Limpador universal multiação 

 Rende até 100 Litros 

 Alto poder de remoção sem enxágue 
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5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.049031/2018-47. 
 
 
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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