
 
          

 
                                                                                          

                                                                                                                           

Wax Gel Pinho 
Detergente para limpeza geral  

Código Embalagem Peso/ KG 
688305 Balde 20 

  

PROPRIEDADES 
 
Wax Gel Pinho e um detergente de alta eficiência indicado na remoção de sujidade pesado sem agredir a 
superfície, pois tem o pH neutro.  Sua fórmula concentrada penetra rapidamente nas sujidades, facilitando a 
remoção de sujidade oleosa. Não causa riscos ao manipulador ou mesmo a superfície de equipamentos e 
mobiliários. Proporciona economia com baixa concentração de uso: 1 litro faz 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 Gel Pinho é indicado para limpeza pesada de piso, azulejo, banheiro e veículos. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
Limpeza Geral: 
Aplicar manualmente com o auxílio de uma escova à concentração de 0,2 a 0,5% (20 a 50 ml de produto e 
completar para 10 Litros de água), enxaguando em seguida. Se necessário reaplicá-lo até a completa limpeza das 
superfícies. 
 
Limpeza Geral Pesada: 
Aplicar manualmente com o auxílio de uma escova à concentração de 1 a 4% (100 a 400 ml de produto e 
completar para 10 Litros de água), enxaguando em seguida. Se necessário reaplicá-lo até a completa limpeza das 
superfícies.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Tensoativo não iônico, Espessante, Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, Umectante, 
Sequestrante, Essência, Corante, Conservante e Veículo.  
Ativo : Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio = 14,4% 
 
ESPECIFICAÇÃO       
 
 

Aparência:   Pastoso  
Cor: Verde 
Essência Pinho 
pH -puro - (25ºC): 7,0 – 8,0 
Teor de Ácido Sulfônico: 13,0 – 15,0% 

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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