Linha PuritCar
Neopan Natural Limpeza Pesada (cód. 3058)
Ficha Técnica
Descrição: limpador concentrado à base de óleos naturais indicado para a lavagem pesada de ônibus,
caminhões, caminhões de lixo e equipamentos de grande porte, incluindo chassis, motores e cabines. Possui
capacidade única de eliminar odores, inclusive os provenientes da coleta e do tratamento de resíduos. Não
decapa os equipamentos, ampliando significativamente sua durabilidade.
 Composição: Mistura de frações terpênicas, óleos essenciais, tensoativos e água desmineralizada.
 Características físico-químicas:
Propriedades
Aspecto
Densidade (g/mL)
pH (solucao 5%)

Emulsão branca a bege
0,96 – 1,00
5–9

 Instruções de Uso: (1) Aplicar o produto diluído, de maneira uniforme, sobre a superfície a ser limpa,
usando-se borrifador ou pulverizador com pressão de equipamento de ar comprimido; (2) Deixar o produto
sobre a superfície por alguns minutos para que tenha ação (de 5 a 15 minutos conforme a sujidade) e se
necessário, esfregar bem com uma esponja, escova, escovão, vassourão, pano ou fibra; (3) Retirar a sujeira
usando-se jato de água, com ou sem ou pressão, ou remover a sujidade com um pano limpo em superfícies
que não necessitem ou permitam enxágue (como cabines).

 Preparação: as diluições para aplicação são feitas de acordo com o nível de sujidade encontrado e
seguem as proporções da tabela a seguir.
Limpeza Inicial – Tratamento
de Choque1
Tipo de
Diluição
Superfície

Manutenção da Limpeza
(Limpeza Diária)
Tipo de
Diluição
Superfície

motor

1:10

motor

1:15

rodas

1:10

rodas

1:20

chassis/eixo

1:10

chassis/eixo

1:20

carroceria/baú

1:30

carroceria/baú

1:40

pisos de ônibus

1:30

pisos de ônibus

1:40

Cabine

1:40

Cabine

1:40

limpeza com
máquina

1:10 ate 1:40

limpeza com
máquina

1:15 ate 1:60

 Apresentação: disponível em embalagens de 5, 20 e 50 litros.
 Registro: notificado no Ministério da Saúde sob número 25351.143561. 201457
 Validade: 12 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.
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