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Limpador concentrado Multiuso TOTAL-IND, possui em sua formulação componentes 
selecionados de alta performance, para atender todo tipo de limpeza industrial da leve a mais pesada.  
O Limpador concentrado multiuso TOTAL-IND, age e remove todo tipo de sujeira impregnada em 
superfícies laváveis e não laváveis. Atua por ação mecânica de limpeza, sendo ela manual ou 
mecanizada, proporcionando uma limpeza rápida, simples e eficiente.  

 
 APLICAÇÃO: 

 Metais; 
 Plásticos; 
 Vidros; 
 Madeiras; 
 Cerâmicas. 
 

PROPRIEDADES: 
 

 Limpador de uso geral concentrado de alto rendimento; 
 Limpeza completa para parque industrial; 
 Remove sujeiras impregnadas de tintas; 
 Remove graxas, óleos, gorduras vegetais e demais sujidades; 
 Utilizado em superfícies laváveis e não laváveis; 
 Possui elevada ação anti-estática, que evita a impregnação da sujeira, deixando qualquer 

superfície limpa por muito mais tempo; 
 Isento de solventes a químicos agressivos; 
 Não deixa resíduo; 
 Limpeza profunda; 
 Super econômico; 
 Fórmula livre de ácidos; 
 Odor agradável; 
 Renova e devolve o brilho original; 
 Base água; 
 Biodegradável; 

 Não inflamável. 
 
DILUIÇÃO: 
A diluição dependerá do grau de sujidade a ser limpa, conforme sua necessidade, obtendo melhor 

rendimento e custo benefício.  

LIMPEZA APLICAÇÃO DILUIÇÃO 

LEVE 

Vidros, espelhos, computadores, telas, televisores, 
monitores, superfícies brilhantes/envernizadas, piso, parede, 
móveis, madeira, lataria de automóveis sem enxágüe e 
demais. 

Uso 2% 
 (20 ml para 980 ml de água) 
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MODERADA 
Áreas externas, pias, mármores, louças sanitárias, sofás, 
estofados, PVC, automóveis e motocicletas/trilha  com 
enxágüe, carbonizações, cromados e demais.   

Uso 10%  
(100 ml para 900 ml de água) 

 

PESADA 

Coifas, fornos, churrasqueiras, fritadeiras, peças 
carbonizadas, graxas, gorduras, tintas, peças e demais 
sujeiras impregnadas (Não utilizar em alumínio na 
concentração pesada). 

100%  
(Aplicar sem diluir) 

 Caso necessário deixar agir por 
10 minutos. 

* Ao limpar alguma superfície não indicada acima, deverá testar antes em uma pequena área.  
 
 
FORMA DE APLICAÇÃO:  
 
 Limpeza máquinas automáticas:  
- Lavadoras industriais de alta pressão. 
 
 Limpeza manual pulverização: 
- Diluir em um borrifador conforme instruções de uso e pulverizar sobre a superfície a ser limpa. Para 
sujidades mais pesadas se necessário, fazer uma ação mecânica para obter melhor resultado.  
Obs.: Para limpeza a seco, retirar o residual com pano úmido e limpo. 
 
 Imersão: 
- Equipamentos ou peças de alto grau de impregnação de sujidade.   
Obs.: Para potencializar a limpeza, poderá utilizar água aquecida até 70º C. 
 
EMBALAGENS: 
5 / 25 / 200 litros.  
 
ARMAZENAMENTO:  
Manter o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, longe de fonte de calor. 
 
 VALIDADE:  
2 anos após a data de fabricação.  
 
PRECAUÇÕES: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
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