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1 OBJETIVO
Saber qual é o produto mais adequado para efetuar a limpeza do aço inox 304, para evitar marcas e
manchas indesejadas com o passar do tempo, e consequentemente conservando o aspecto do
produto.

2 PRODUTO

VEJA MULTIUSO BIO-ÁLCOOL SQUEEZE 500ML

Veja Multiuso com Álcool oferece a solução perfeita para a limpeza de superfícies em inox,
proporcionando um brilho intenso e sem agredir o local limpo.

3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO INOX
LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES,
FRAGÂNCIA E ÁGUA.

4 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
- Superfícies: Azulejos, plásticos e esmaltados, inox, fórmica e demais superfícies laváveis;
- Sujeiras: Fuligem, gordura da cozinha, gordura do banheiro, marcas de dedos, marcas de sapato,
óleo, poeira, resíduos de sabão, risco de lápis;
- Benefícios: Ação instantânea, não deixa resíduos de produto;
- Apresentação: Squeeze 500ml;
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- Fragrâncias: Original, campestre, lavanda e álcool, maça verde, floral, laranja, bio-álcool, pitanga.

5 UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
Aplique o produto puro sobre a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja
macia. Não é necessário esfregar. Em grandes superfícies esmaltadas ou pintadas, limpe pequenas
áreas de cada vez. Trabalhando sempre de baixo para cima.
Recomendações:
Testar em uma pequena área antes de usar;
Não agite o produto.

6 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
NÃO ingerir. Em caso de ingestão, NÃO provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto.
EVITE contato com os olhos e/ou pele. Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave
imediatamente com água em abundância.
EVITE o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em
caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação
chame socorro médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
Manter o produto em sua embalagem original, em local seco, protegido da luz e do calor. NÃO
reutilizar as embalagens.
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