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F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

LGA-350 Limpin Gel Micro partículas Pote 350g Amarelo 7896094501867 12 7896094501864

LEB-300 Limpin Gel Micro partículas Balde 3kg Amarelo 7896094501911 1

LGV-350 Limpin Gel Pote 350g Verde 7896094501874 12 7896094501871

LIB-300 Limpin Gel Balde 3kg Verde 7896094501904 1

Balde 3kg

Pote 350g

LIMPIN GEL 
DESENGRAXANTE

DESCRIÇÃO

O poder desengraxante de Limpin remove facilmente graxas, 
gorduras, fuligem e impurezas sem a necessidade de usar água. 
Limpin é biodegradável, ecológico e não agride a natureza ou a pele. 
Não é inflamável nem tóxico. Não entope encanamentos.

APLICAÇÃO

Próprio para limpeza de peças em geral, metálicas ou plásticas, secas 
ou molhadas, motores, engrenagens, rodas, assentos de tecido ou 
couro, coifas, vidros, tecidos, impressoras, borrachas, fórmicas e 
porcelanas. Prepara e desengordura superfícies a serem pintadas ou 
qualquer lugar a ser limpo. Pode ser usado para remover graxa ou 
sujeiras na pele. Remove a maioria dos grudes de etiquetas.

CARACTERÍSTICAS

Não contém soda cáustica. Não contém solventes.
Aparência: Verde ou amarelo (com micropartículas de quartzo).
Estado físico: Gel.
Odor: Artificial de maçã verde ou abacaxi.
Solubilidade: Solúvel em água.
Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) Aplicar uma pequena quantidade no local com o auxílio de uma 
escova, esponja ou com o dedo.
2) Use água se necessário, dependendo da aplicação.
Diluído em água pode ser pulverizado em superfícies irregulares, 
como rodas ou equipamentos industriais.

Em materiais porosos (como tecidos): é necessário usar escovas. Deixe 
agir por alguns instantes e remova o excesso.
Em etiquetas de papel ou grude: aplique sobre a etiqueta, deixe agir 
por 1 minuto e remova o excesso. Repita a operação para remoção 
total.

PRECAUÇÕES

•CUIDADO: Limpin com micro partículas pode riscar superfícies 
polidas.
•Normalmente não é necessário usar luvas, somente se houver 
sensibilidade ao produto. 
•Causa irritação em contato com os olhos.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Espessante, tensoático, neutralizante, conservante umectante, corante 
e essência.


