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Limpa Vidros QT20 Bio SX 
 

Limpeza de vidros e superfícies polidas  

 
Limpa Vidros Bio SX é um detergente para limpeza de vidros, formulado com biosurfactante, pronto 
a usar  que é adequado para a limpeza de todo o tipo de vidros e superfícies polidas, apresentando 
capacidade antiembaciante e não deixando resíduos.  
 

 
APLICAÇÕES 

� Vidros e superfícies polidas e brilhantes em geral 
� Restaurantes 
� Escritórios 
� Refeitórios 
� Veículos Automóveis 
� Etc. 
 
BENEFÍCIOS 

� Dada a sua base química evita o enxaguamento  
� Versátil – pode ser utilizado nas mais variadas 
superfícies em diferentes tipos de aplicações 
�Não deixa resíduos 
�Incorpora um biosurfactante 
 
PROPRIEDADES 

Estado físico…………………..líquido 
Côr……………………………..castanho claro 
Capacidade espumante……..não tem 
Aroma…..……………………..a álcool 
pH………………………………9-10 
Solubilidade em água………..solúvel 
 

COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS 

Pode ser aplicado sob as mais variadas superfícies 
como alumínio, ferro, aço inox e plásticos. 
 
DISPONÍVEL EM 

Jerricans plásticos de 10 litros.  
Jerricans plásticos de 20 litros. 
Bidões plásticos de 200 litros.  
GRG´s de 1.000 litros  
 
ARMAZENAMENTO 

Manter o recipiente num local bem ventilado. Manter 
afastado de qualquer chama ou fonte de ignição. 

 
 

 
INDICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

Utilizar tal qual. Pulverizar na superfície. Esfregar 
com pano ou papel apropriado, seco e limpo até 
secar. Não enxaguar. 

 
SEGURANÇA 

Deixar fora do alcance das crianças. Para uso 
institucional e comercial. Fácilmente inflamável. 
Evitar contacto com olhos. No caso de contacto 
com olhos: lavar abundantemente com água 
durante pelo menos 15 min e consultar um 
especialista. Não ingerir. No caso de ingestão: 
não induzir vómito. Beber abundantemente água. 
Evitar a acumulação de cargas electrostáticas. 
Em caso de incêndio utilizar areia, terra, pó 
químico ou espuma para alcoóis. 
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