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INDICAÇÕES DE USO 
 

Indicado para limpeza de sujidades leves e pesadas, 

como: sangue, medicamentos, óleos, gorduras, molhos, 

sucos, café, etc. usar apenas em superfícies laváveis 

resistentes a cloro. Atenção: impeça o contato com as 

roupas, tecidos e carpetes, pois o produto contém cloro 

e pode manchá-las. Não utilize em superfícies de papel, 

pintadas ou de borracha, recipientes e objetos metálicos, 

mármores, madeira ou fibra de vidro. Teste em uma 

pequena área antes de usar. 

 

MODO DE USAR 
 

Sujeira leve: borrife o Tira Limo Zupp sobre uma esponja 

dupla face Zupp e esfregue a superfície a ser limpa, em 

seguida enxague. 

Sujeira pesada: Na remoção de sujidades pesadas (limo) 

no rejunte de pisos e azulejos, aplique o produto sobre a 

superfície e deixe agir por 5 minutos, em seguida, 

esfregue com uma escova e enxague. 

 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO-
QUÍMICAS 

 

Aspecto: líquido 

Cor: Incolor 

Odor: Característico 

PH: 10,0 – 11,0 

 

COMPOSIÇÃO 
 

Amina oxida, hipoclorito de sódio, Tensoativo aniônico, 

fragrância e veiculo. Componente ativo: Hipoclorito de 

sódio 

  

 

 

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 

CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A 

MSTURA COM PRODUTOS ACIDOS OU 

PRODUTOS A BASE DE AMONIA PRODUZ 

GASES TOXICOS. Não ingerir. Evite inalação ou 

aspiração contato com os olhos e contato com a 

pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, 

lave imediatamente com água em abundância. 

caso de inalação ou aspiração remova o paciente 

para local arejado e procure um serviço de saúde 

ou (CEATOX) 0800-722-6001 levanto o rótulo do 

produto. Depois de utilizar esse produto lave e 

seque as mãos. Em caso de ingestão, não 

provoque vômito e consulte imediatamente o 

Centro de Intoxicações ou o médico levanto o 

rótulo do produto. Cuidado! Irritante para os olhos 

e pele. Não misture com produtos ácidos e a base 

de amoníaco. CEATOX: 0800-722-6001.  Não dê 

nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 

 

CONSERVAÇÃO 
 

Mantenha o produto em sua embalagem original. Para 

conservação da qualidade do produto, mantenha a 

embalagem protegida do sol e do calor. 

 

VALIDADE DO PRODUTO 
 

Válido por 12 meses após a data de fabricação. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Tira Limo 1L (12x 1L) 

 Cód. EAN:7896360405677 

 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
 

Notificado na Anvisa N°25351378589201322 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC:(62)4006-4277 

www.zuppani.com.br 

sac@zuppani.com.br 

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

