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INDICAÇÕES DE USO 

LOGOVET DETERGENTE CONCENTRADO 

LIMPA CANIL possui fórmula concentrada que 

permite excelente rendimento e alto poder de 

limpeza e espuma, deixando um agradável aroma 

de pinho. Ideal para limpar e higienizar canil, gatil, 

clínica, pet shop e ambientes em geral, em pisos, 

fibras têxteis e demais superfícies laváveis. 

MODO DE USAR 
Na limpeza pesada, dilua 100ml do produto em 2 

litros de água.  Na limpeza leve, dilua 50ml em 2 

litros de água. Aplique com pano ou escova macia, 

esfregue, deixe o produto agir por alguns 

minutos e enxágue. 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E  
FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido-viscoso 

Cor: Verde 

Odor: Característico  

pH: 9,0 – 11,0 

Densidade (20°C): 0,9400 a 0,9600 g/cm³ 

 

COMPOSIÇÃO 
Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfônico,  Óleo de 

Pinho, Conservantes, Corantes e Veículo q.s.p. 

PRECAUÇÕES 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lavar 

com água em abundância durante 15 minutos. Se 

a irritação persistir consulte o médico levando a 

embalagem e/ou o rótulo do produto. Em caso de 

ingestão acidental, não induzir o vômito. 

Consulte o médico imediatamente, levando a 

embalagem e/ou o rótulo do produto. CUIDADO! 

Irritante para os olhos, pele e mucosas. 

ATENÇÃO: Não misturar com outros produtos. 

Não ingerir. Lave os objetos ou utensílios usados 

como medidas antes de reutilizá-los. Usar luvas 

para a sua aplicação. Depois de utilizar este 

produto, lave e seque as mãos.  

Não reutilizar a embalagem para armazenagem 

ou preparação de alimentos ou seus insumos. 

Mantenha o produto em sua embalagem original. 

Informações toxicológicas consulte o CIT: 0800-

721-3000. 

CONSERVAÇÃO 
Conservar a embalagem fechada em local seco e 

fresco, ao abrigo da luz solar direta e do calor.  

VALIDADE DO PRODUTO 
Partida/Fabricação/Vencimento impressos na 
embalagem. Válido por 24 meses após a data de 
fabricação. 
 

APRESENTAÇÕES 
Logovet Detergente Concentrado Limpa Canil 2L 

Cód. EAN:7898936886347 

 

Logovet Detergente Concentrado Limpa Canil 5L 

Cód. EAN:7898936886354 

 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
“Produto isento de registro” de acordo com o 

Decreto nº 5053 de 22/04/2004, Inc. II, art. 44. 

Produto cadastrado no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento nº 063/18 – SEFIP/GO. 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
SAC:(62)4006-4277 www.zuppani.com.br 

sac@zuppani.com.br - logovet@zuppani.com.br 
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