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PRECAUÇÕES

Agicook Limpador Amoniacal é um detergente desengordurante
amoniacal, para remoção de sujeira pesada, óleos e gorduras. Limpa
rapidamente sem deixar resíduo de gordura.

Fogões, bancadas, pias, chapas, coifas, azulejos, mesas, pisos, paredes, balcões
frigoríﬁcos, câmaras frias, balcões de resfriamento e superfícies de inox
engorduradas, entre outras superfícies da cozinha. Também recomendado
na limpeza de lixeiras de restaurantes, hospitais e condomínios.

Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, alcalinizante, solvente,
sequestrante, conservante e água desmineralizada.
• PRINCIPIO ATIVO: Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico Linear.

Utilizar diluído na proporção de 01 (uma) parte do produto em até 50
(cinquenta) partes iguais de água, sem perder seu poder de limpeza. Espalhar
sobre a superfície a ser limpa, deixando agir de 3 a 5 minutos. Com auxílio
de uma esponja macia, ﬁbra de limpeza sintética, escova, mop ou vassoura,
esfregar o local seguido de enxágue com água corrente. Dependendo do
grau de sujidade diluir o produto conforme indicação abaixo:
• Limpeza Leve: diluir até 1:50.
• Limpeza Média: diluir de 1:20 a 1:40.
• Limpeza Pesada: usar puro ou diluir até 1:10.
Cuidado: Irritante para os olhos e pele. Não misture com produtos á base
de cloro. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com
o produto. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente
com água em abundância. Não inalar. Em caso de ingestão, não provoque
vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicação ou o médico,
levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem
original. Não reutilizar a embalagem vazia.

APRESENTAÇÃO • EMBALAGEM

• Aparência: Liquido opaco esbranquiçado
• Odor: Característico
• Ph: 10,50 – 11,50
• Solubilidade em Água: 100%
• Densidade (g/cm3): 1,000 a 1,010

VALIDADE

DILUIÇÃO • MODO DE USO

COMPOSIÇÃO

DADOS FÍSICOQUÍMICOS

INDICAÇÃO

DESCRIÇÃO

AGICOOK
LIMPADOR AMONIACAL

• Caixa com
4 galões de 5 litros

• VÁLIDO POR 24 MESES,
a partir da data de
fabricação.

PRODUTO NOTIFICADO
NA ANVISA
Em caso de dúvidas na utilização
do produto, entre em contato com
nosso Departamento Técnico:
tecnico@archote.ind.br
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

