
 
      

 

Wax Carpeflex  
Detergente para Limpeza de Carpete e Estofado  
Uso institucional 

Código Embalagem PESO KG 
206566 4 X 5 L 20,4 
205577 30 30,6 

    
 

PROPRIEDADES 
 
Não ataca as fibras e não alteram as cores originais dos carpetes, tapetes e dos estofados. Não contém corante na 
sua composição. Produz alta formação de espuma, facilitando a remoção da sujeira por aspirador. Proporciona 
economia com baixa concentração de uso: 5 litros fazem ate 100 litros de solução com ação detergente contribuindo 
para um planeta mais limpo e sustentável, reduzindo o uso de embalagem, transporte e água. Produto biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
Wax Carpeflex foi desenvolvido especialmente para limpeza de carpetes, tapetes e dos estofados.  

INSTRUÇÕES DE USO 
 
Carpete e Tapetes: 
Utilizar manualmente com auxilio de escovas ou com enceradeira, aplicar 50 ml de produto em 1 litro de água. 
Aguardar a secagem completa e retirar os resíduos com aspirador de pó. 
 
Estofados: 
 
Fazer solução do produto na diluição de 50 ml de produto em 1 litro de água, aplicando-o sobre o tecido através de 
escova macia e em seguida aspirar. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Lauril Éter Sulfato de Sódio - Biodegradável, Solvente, Alcalinizante, Acidificante, Conservante e água.  
Ativo:  Lauril Éter Sulfato de Sódio - biodegradável 
 
ESPECIFICAÇÃO    
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Incolor a amarelo 
pH (puro): 6,5 a 7,5 
DENSIDADE (25°C): 1,00a 1,03 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. 
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