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Descrição:
Produto químico concentrado para ser diluído manualmente. Este produto, quando diluído, é indicado para
limpeza de superfícies laváveis (evitar uso prolongado em mármore e granilite) onde se deseja remover
diversos níveis de sujidade, em limpeza diária ou periódica.
Composição: Produto à base de Peróxido de Hidrogênio, Tensoativo Aniônico, Tensoativo Não Iônico,
Estabilizantes, Alcalinizante, Corante, Fragrância e Veículo.
Características especiais:
• Excelente poder de limpeza e alvejamento.
• Por ser concentrado, requer pequena área de estocagem, além de ser facilmente transportado.
• Reduz a necessidade de ação mecânica agressiva para a remoção de sujidades.
• Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies laváveis.
• Estabilidade do produto diluído: 30 (trinta) dias.
Embalagem:
Bombona plástica contendo 5 litros de produto concentrado.
Condições de Estocagem:
Armazene em local fresco, ao abrigo do sol e umidade.
Rendimento:
• Rendimento máximo da bombona de 5 litros: 1000 litros.
Quando e Onde Utilizar:
• Com pH ácido, remove resíduos de espumas de sabão e gordura impregnados em diversas superfícies
de banheiros, e superfícies laváveis não porosas como pisos, paredes, plásticos, louças sanitárias,
porcelana vitrificada, cerâmicas
vitrificadas, aço inoxidável, superfícies esmaltadas, fórmica, fibras de vidro, pisos e acessórios.
Nota: Atenção ao ser utilizado em superfícies de mármore. Pode causar manchas e/ou desgaste químico.
Instrução para Uso:
Superfícies laváveis em geral
1. Dilua o produto manualmente em um recipiente (balde, carrinho aplicador, vaporizador ou similar),
verificando o volume e a dosagem.

2. Aplique o produto diluído no local desejado com o auxílio do aplicador Scotch-BriteMR Limpa Fácil, um
mop água para pisos ou com uma esponja/fibra de limpeza para obter a limpeza desejada. Pode ser
utilizada a lavadora automática neste processo.
3. Enxágüe se necessário.
4. Deixe secar
Rejuntes
1 - Aplique o Scotch-BriteTM Limpador Peróxido diretamente sobre os rejuntes e/ou manchas de sujeiras
no piso, azulejo e rejuntes.
4 - Deixe agir por 2 - 5 minutos.
5 - Reaplique o produto, caso necessário, e esfregue a superfície e os rejuntes com 3M Scotch-BriteMR
Fibra Uso Geral ou 3M Scotch-BriteMR Disco Verde Limpador em caso de usar enceradeira de baixa
rotação. Atenção com pisos e azulejos que podem ser danificados pelo disco/fibra abrasivos.
6 - Recolha os resíduos formados.
7 - Enxágue abundantemente a superfície.
Atenção: Cuidado ao utilizar o Scotch BriteTM Limpador Peróxido em pisos de pedra como mármore e
granilite, pois pode provocar manchas e desgaste químico.
Especificação do Produto:
Produto Concentrado:
1. pH: 1,00 – 2,00
2. Solubilidade em água: completa
3. Peso específico: 1,00 – 1,05 g/cm3
4. Viscosidade: 25,0 – 40,0 cSt
5. Aparência: líquido verde
6. Fragrância: Floral
Precauções:
Cuidado: perigosa a sua ingestão. Evite a inalação dos vapores ou aerossóis. Use somente em área bem
ventilada. Proporcione ventilação adequada para manter a concentração dos vapores abaixo dos limites
de exposição recomendados. Evite o contato com olhos, pele e roupas durante o manuseio. Use
equipamento de proteção adequado (óculos de proteção, luvas de borracha butílica e roupas protetoras).
Não coma, beba ou fume durante a aplicação. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.
Não aplicar em superfície aquecida.
Primeiros Socorros.
Produto concentrado:
Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância durante 15 minutos. Consulte um
médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com a pele,
remova roupas e sapatos contaminados, lave a área afetada com água em abundância durante 15
minutos. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Lave as
roupas e sapatos contaminados antes de reutilizá-los. Em caso de inalação, remova a pessoa para um local
arejado. Persistindo algum sintoma consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Em caso de ingestão acidental, não induza o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a
embalagem ou o rótulo do produto.

Produto diluído:
Em caso de contato com os olhos, lave os olhos com água em abundância. Persistindo algum
sinal/sintoma procure um médico. Em caso de contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão.
Ocorrendo algum sintoma, procure um médico. Em caso de inalação, remova a pessoa para um local
arejado. Persistindo algum sinal/sintoma, procure um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito,
exceto se instruído por um médico. Dê dois copos de água para a vítima. Nunca dê algo por via oral para
uma pessoa inconsciente. Procure um médico, levando o rótulo do produto.
NOTA: Em caso de emergência médica, ligar para o CEATOX do Hospital das Clínicas, fone: 08000148110.
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por
meio do site www.3m.com.br ou linha aberta 3M: 0800-0132333.
Proteção pessoal: A utilização de produtos químicos para limpeza deve sempre ser feita usando
Equipamento de Segurança (EPI) como luvas, aventais ou roupas adequadas, máscara de segurança e
óculos de segurança.

