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INDICAÇÕES DE USO 
 

O Limpa Porcelanato Zupp é indicado para limpar 

porcelanatos, pisos frios e laminados e deixar um 

perfume prolongado no ambiente.  

 

MODO DE USAR 
 

Não precisa diluir. Aplique o produto diretamente sobre 

um pano limpo e úmido, espalhe no piso de maneira 

uniforme. Evite o excesso de produto para que a 

superfície não fique escorregadia. Em grandes 

superfícies, aplique o produto em pequenas áreas de 

cada vez. 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO-
QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Cor: Incolor 

Odor: Característico 

pH: 6,5 – 8,0 

Densidade (20°C): 0,995 – 1,0g/cm3 

 

COMPOSIÇÃO 
 

Tensoativo não iônico, solventes, sequestrante, 

conservante, fragrância e veículo 

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Não ingerir. Cuidado! Perigosa sua ingestão. 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 e 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 em 

lugar ventilado. Não utilize a embalagem para outros 

fins. Mantenha o produto na sua embalagem principal. 

Para conservação da qualidade do produto, mantenha 

e embalagem protegida do sol e calor.  

 

VALIDADE DO PRODUTO 
 

Válido por 24 meses após a data de fabricação. 

 

APRESENTAÇÕES 
 

Limpa Porcelanato Zupp  (12x500mL) 
Código EAN: 7896360408319 
 
Limpa Porcelanato Zupp  (3x5L) 
Código EAN: 7896360408302 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
 

Produto notificado na ANVISA Nº 25351.932352/2016-42 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC:(62)4006-4277  

www.zuppani.com.br  

sac@zuppani.com.br 

  

http://www.zuppani.com.br/

