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 CONCENTRAX LIMPADOR GERAL 
 

1. Dados do produto 

Limpador concentrado com baixa formação de espuma, para uma limpeza 
prática e eficiente. Limpa sem embaçar, realçando o brilho natural das 
superfícies. Remove resíduos de obras e reformas, excelente para limpezas 
pesadas, periódicas e diária. Indicado para pisos em geral, como: porcelanatos, 
mármores, granitos, cerâmicas, azulejos, laminados, vínilicos e superfícies de 
madeira em geral. 
 
Composição Química: Solventes, Sequestrante, Tensoativo Não Iônico, 
Alcalinizante, Tensoativo Anfótero e Veículo.    
 
Validade: 36 meses 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:...............................................................................................................................................Líquido límpido 
Cor:....................................................................................................................................................................Incolor 
pH:..............................................................................................................................................................10,4 – 11,4 
Odor:.......................................................................................................................................................Característico  
 

3. Modo de uso 

Limpeza pesada: Diluir 1 parte do produto para 5 partes iguais de água.  
Limpeza Média ou Periódica: Diluir 1 parte do produto para 10 partes iguais de água. 
Limpeza Leve ou Diária: Diluir 1 parte do produto para 30 partes iguais de água.  
Limpeza de superfícies não laváveis: espalhar a solução com auxílio de pano, mop ou fibra macia, deixe agir por 
5 minutos. Se necessário esfregar. Retire o excesso e deixe secar.  
Limpeza de superfícies laváveis: espalhar a solução com auxilio de vassoura, escovas ou mop, deixe agir por 5 
minutos, esfregar e enxaguar para remoção dos resíduos. Se necessário, repita a operação.  
Advertências: Em caso de rejunte novo, aguardar no mínimo 72 horas como tempo de cura antes de fazer a 
remoção do excesso de rejunte no piso. 
 

4. Propriedades 
• Baixa formação de espuma 
• Realça o brilho natural 
• Limpa sem embaçar 
• Não agride a superfície 
 

 



 Boletim técnico 
Revisão 00 - 02/2022 

 5. Embalagem 

Frasco: 12X1L; 
 

 
6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.867029/2020-77. 
 
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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