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Zuppani Industrial Ltda. 
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INDICAÇÕES DE USO 
 

É indicado para remoção de sujeiras difíceis e de crostas 

que ser formam na superfície ao longo do tempo de forma 

ágil. Pode ser usado tanto em faxinas pesadas como na 

limpeza diária dentro e fora de casa. 

 

MODO DE USAR 
 

Remover os detritos sólidos da área a ser trabalhada. 

Diluir em um vasilhame plástico a quantidade indicada do 

detergente Limpa Pisos Zupplin. Espalhar o produto em 

pequenas áreas, aguardar de 5 a 10 minuto. Esfregar com 

uma esponja, vassoura ou escova e enxaguar bem. 

Diluição: 1 copo americano de (200ml) para 2 litros de 

água limpa. 

 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO-
QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Cor: Azul 

Odor: Característico 

pH: 2,0 – 2,5 

Densidade (20°C): 1,0g/cm³ 

 

COMPOSIÇÃO 
 

Componente ativo, abrasivo, coadjuvante, corante e 
veiculo. 
 
 

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação 

ou aspiração, contato com os olhos. Lave com bastante 

água corrente os objetos e utensílios utilizados como  

medida antes de reutiliza-los. 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 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 24 meses após a data de fabricação. 

 

APRESENTAÇÕES 
 

Zupplin 1L (6x1L) 

Código EAN: 7896360400795 

Zupplin 5L (3x5L) 

Código EAN: 7896360401907 
 

 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
 

Produto notificado na ANVISA Nº 25351145319/2010-

94 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

 

SAC:(62)4006-4277 

www.zuppani.com.br 

sac@zuppani.com.br 

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

