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 MAX LIMPA PORCELANATO 
 

1. Dados do produto 

Limpador para Porcelanato que atua sem agredir ou manchar a superfície de 

pisos finos. Produto concentrado com baixa formação de espuma, para uma 

limpeza prática e eficiente. Realça a beleza natural e o brilho da superfície, 

deixando um suave perfume de limpeza. 

Pode ser aplicado em pisos frios em geral, com baixa porosidade, tais como: 

porcelanatos, pisos vitrificados, granitos polidos, pisos cimentícios, pisos com 

epóxi, paredes pintadas com pintura látex, dentre outros. 

 
Composição Química: Butil Diglicol, Solvente, Sequestrante, Tensoativos Não 
Iônico e Catiônico, Alcalinizante, Conservante, Fragrância, Corante e Veículo.    
 
Validade: 36 meses 
 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

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

Cor:........................................................................................................................................................................ Azul 

Fragrância............................................................................................................................................................Floral   

 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. 

Espalhe a solução na superfície a ser limpa e deixe agir por 5 minutos. Se necessário, realizar a limpeza com o 

auxilio de uma fibra branca e macia. Retirar a sujidade com pano úmido. Caso necessário, enxágue e deixe secar. 

Limpeza pesada: diluir 1 parte do produto para 20 partes de água. 

 Limpeza média: diluir 1 parte do produto para 50 partes de água.  

Limpeza leve: diluir 1 parte do produto para 100 partes de água. 

 

4. Propriedades 

 Realça o brilho por mais tempo 

 Agradável perfume 

 Rende até 500 litros 

 Limpeza sem riscos 
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 5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.049552/2018-02.  
 
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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