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INDICAÇÕES DE USO 
 

O limpador Limpeza Pesa Zupp é eficiente na limpeza sem 

agredir as superfícies. Sua fórmula age quebrando as 

partículas gordurosas o que permite maior rapidez na 

tarefa. Além de deixar o ambiente limpo, ainda 

proporciona um frescor agradável. Indicado para limpeza 

de todos os tipos de superfícies laváveis. 

 

MODO DE USAR 

Dissolver 1 tampa do produto em até 5 litros de água até 

formar espuma. Espalhar sobre a superfície a ser limpa 

esfregar com escova, esponja ou vassoura em seguida 

enxaguar. 

Limpeza difícil: Aplicar o produto puro na mancha ou 

sujeira mais difícil com auxilio de um pano úmido ou 

esponja. 

 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO-
QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Cor: Verde limão  

Odor: Característico 

pH: 8,5 – 9,5 

Densidade (20°C): 1,0 - 1,021g/cm³ 

 

COMPOSIÇÃO 
 

Linear alquilbenzeno sulfônico, neutralizante, espessante, 

Tensoativo aniônico, alcalinizante, conservante, corante, 

fragrância e veiculo. 

 

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os 

olhos. Evite contato prolongado com a pele. Depois de  

 

utilizar este produto lave e seque as mãos. 

Em caso de contato com os olhos pele, lave 

imediatamente com água em abundância.  Em caso 

de ingestão, não provoque vômito e consulte 

imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX) 

ou o médico levanto o rótulo do produto. Em caso 

de inalação ou aspiração, remova o paciente para 

local arejado e consulte imediatamente o Centro de 

Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 

produto. CEATOX: 0800-722-6001.   

 

CONSERVAÇÃO 
 

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e em 

local ventilado. Mantenha o produto em sua 

embalagem principal. Para conservação da qualidade 

do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e 

do calor. 

 

VALIDADE DO PRODUTO 
 

Válido por 24 meses após a data de fabricação. 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Limpeza pesada 500ml Código EAN: 7896360405691 

 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
 

Produto notificado na ANVISA Nº 

25351621510201046. 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC: (62) 4006-4277  

www.zuppni.com.br  

sac@zuppani.com.br  

http://www.zuppni.com.br/
mailto:sac@zuppani.com.br

