
 
 
          

 
                                                                                          

                                                                                                                           

Flash Clear GV 2  

Limpador Multi Uso Perfumado  –  
Código Embalagem Peso KG 
206687 4 x 5 L 19,4 

 

 
 
PROPRIEDADES 
 
Flash Clear GV 02 facilita a remoção da superfície através de tensoativo e solvente orgânico que 
penetra rapidamente nas  sujidades. Proporciona economia com baixa concentração de uso: 1 litro 
faz ate 20 de solução cuja função específica é contribuir para um planeta mais limpo e sustentável, 
reduzindo o uso de embalagem, transporte e água. Produto biodegradável. 
 
UTILIZAÇÃO  
 
Utilizar na limpeza diária de acrílico, azulejo, espelho, fórmica, vidro, telefone e outras superfícies 
de plástico ou metal. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Aplicar manualmente com auxílio de um pulverizador e pano na superfície a solução do Flash 
Clear GV 2 diluído de 5 a 10% ( 50 a 100 ml e completar para 1 Litro de água).  Se necessário 
reaplicá-lo até a completa limpeza das superfícies.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Nonil Fenol Poliglicol Éter, Álcool Etílico, Solvente, Essência, Corante Vermelho Alimentício  9 - CI 
16185 Azul Alimentício 2 -  CI 42.090, Conservante e água.  Ativo : Nonil Fenol Poliglicol Éter   
 
ESPECIFICAÇÃO       
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Roxo 
ODOR: Herbal 
pH (puro): 7,5 a 8,5 
DENSIDADE (25°C): 0,98 a 1,01 g/ml 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de 
Saúde mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada 
por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite 
contato prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na 
embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX de São J. R. Preto/SP - 
Fone: (17) 210-5000 R. 1380. 
 

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0051>> <<SANEANTE FLASH CLEAR GV2 MULTI USO (205565)>> <<00>> <<22/12/2012 11:09>> 
 

 


