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Espuma germicida de limpeza
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ALTO PODER DE LIMPEZA

•

MULTIPROPÓSITO

•

FÁCIL APLICAÇÃO

•

DESODORIZA

•

ECONÔMICO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
ALTO PODER DE LIMPEZA
Elimina manchas, sujeiras, limo, gordura e outros resíduos comumente presentes em almofadas,
estofados e cortinas.

FÁCIL APLICAÇÃO
Basta pulverizar a espuma de limpeza e esfregar levemente com uma escova macia para limpar e
sanitizar em uma só aplicação.

DESODORIZA
Acaba com os odores desagradáveis direto na fonte, eliminando os germes que causam o mau cheiro.
Previne e controla mofos e odores.

MULTIPROPÓSITO
Elimina marcas em diversas superfícies laváveis e é um excelente limpador para banheiros, como
boxes, porcelanas, azulejos, banheiras e outros.

ECONÔMICO
Ajuda a reduzir os custos de manutenção. Remove rapidamente manchas recentes de comidas, leite,
frutas, açúcares, licores, gorduras e algumas tintas.

AJUDA A EVITAR PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS E BACTÉRIAS

www.NCH.com.br
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FLASH
Espuma germicida de limpeza

NOMBRE
INDÚSTRIAS E CLIENTES
•

Escritórios

•

Caminhões, aviões e navios

•

Centros comerciais

•

Hotéis e motéis

•

Escolas

•

Hospitais

•

Salões de eventos

•

Indústrias
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IDEAL PARA USO EM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadeiras/assentos
Cadeiras de roda
Sofás
Almofadas
Cortinas
Paredes
Cestos de lixo
Carros de supermercado
Superfícies de vinil
Mesas de escritórios e balcões
Superfícies de banheiros

Estado físico

Líquido (aerosol)

Cor

Branco translúcido

Odor

Levemente amoníaco

pH

12.3

Densidade

1.020 g/cm³

NOTAS:
1.
2.

2M004

3.

Não utilize este produto para higienização de utensílios de
cozinha e material hospitalar.
Superfícies que entrarão em contato com alimentos ou
bebidas para consumo humano ou animal devem ser
limpas com água e sabão e enxaguadas em abundância
com água potável após a aplicação do produto.
Remova do local de aplicação qualquer animal, recipientes
com ração, alimentos, escovas de dente, ou qualquer
objeto que possa levar a ingestão acidental do produto
posteriormente.

* Para mais informações, consulte o rótulo e a FISPQ do produto
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