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FICHA TÉCNICA

                    LIMPADOR LIMONÍACO

 gorduras: produto formulado com amoníaco. 

Possui excelente ação desengordurante.

4.2 Remove outros tipos de sujeira: além do 

amoníaco, o produto contém uma associação 

sinérgica de tensoativos aniônicos, reforçadores 

inorgânicos e aditivos, que garantem sua 

eficiência na remoção de qualquer outro  tipo de 

sujeira.

4.3 Versatilidade: LIMONÍACO é, também,  indicado 

para remoção de ceras velhas, principalmente as 

mistas e semi-lustráveis, pois o amoníaco rompe 

as moléculas do polímero, dissolvendo a 

película.

4.4 Perfume Agradável: devido a sua volatilidade, o 

cheiro do amoníaco desaparece, logo após a 

aplicação, permanecendo no ambiente um 

suave perfume de limão.

4.5 Aplicável com máquina: a espuma de 

LIMONÍACO é controlada, evitando falhas no 

equipamento e economizando tempo  durante a 

aplicação.

4.6 Baixa toxicidade: LIMONÍACO contém, em sua 

formulação, um agente que protege a pele, 

porém, como o amoníaco é agressivo, é 

conveniente que o usuário use luvas e lave as 

partes que entraram em contato com o produto, 

logo após seu uso.

4.7 Não oxida superfícies metálicas: LIMONÍACO 

possui  aditivo anticorrosivo.  

4.8 Econômico: sua alta concentração e 

versatilidade o tornam econômico pois dispensa 

o uso de outros produtos.

4.9 Seguro: LIMONÍACO é biodegradável e não é 

inflamável.

 

O produto deve ser usado na diluição recomendada. 

Aplicar a solução do produto 

5 - MODO DE USAR

1 - PRODUTO

2 - DESCRIÇÃO

3 - APLICAÇÃO

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

LIMONÍACO

Detergente desengordurante a base de amoníaco, 

LIMONÍACO é um  líquido límpido, viscoso, de 

coloração verde, e aroma limão.

Classe química dos princípios ativos: tensoativo 

aniônico; hidróxido de amônio.

Teor de ativos: 8,5%

Usado na remoção de gorduras e óleos, de origem 

animal e vegetal, de todas as superfícies laváveis, 

tais como: pisos (exceto os de madeira), azulejos, 

mesas, balcões, coifas, etc. LIMONÍACO é 

especialmente indicado para a limpeza de cozinhas 

industriais e refeitórios.

4.1 Grande eficiência na remoção de óleos e



Oleak Indústria e Comércio Ltda
Rua Rondônia, 186 - Cotia - SP 
CEP 06703.710 - Fax: (11) 4616.0138 

Revisão: 01/02/2010
Versão: 001

Elaborado por: Carolina A.M. A. Laino

sobre a superfície a ser limpa, deixar agir por 

alguns minutos, retirar a solução suja e 

enxaguar. Na limpeza de manutenção de pisos, 

aplicar a solução com pano e rodo ou mop água. 

Na limpeza de peças e utensílios pequenos, 

recomenda-se deixá-los imersos na solução do 

produto por alguns minutos, enxaguando, em 

seguida.

  

Para limpeza geral e remoção de ceras: 1:20 (1 

parte de LIMONÍACO para 20 partes de  água).

Para remoção de manchas e sujeiras 

incrustadas: 1:10 (1 parte do produto para 10 

partes de  água).

7.1É muito importante que todos os recipientes 
empregados na diluição estejam 
perfeitamente limpos. Tal procedimento 
garante a vida útil do produto, evitando sua 
deterioração.

7.2Para evitar a formação excessiva de espuma, 
ao adicionar a água, deixa-a escorrer pelas 
paredes do recipiente.

7.3Nunca retorne produto já utilizado ao 
recipiente de depósito, isto favorecerá a 
contaminação e  deterioração por 
microorganismos.

7.4Mantenha o recipiente de depósito e de 
diluição sempre bem fechados, evitando 
riscos de contaminação e perdas por 
evaporação.

•  Manter a embalagem sempre bem fechada;

• Evitar estocar sob temperaturas elevadas;

• Não reutilizar a embalagem vazia;

6 - DILUIÇÕES RECOMENDADAS

7 -CUIDADOS  NA DILUIÇÃO DE PRODUTOS 
CONCENTRADOS

8 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

• Evitar o contato com a pele. Utilizar luvas 

impermeáveis;

• Lavar as mãos após o uso;

• Em caso de  contato com os olhos, lavá-los com  

água em abundância; 

• Em caso de ingestão, consultar um médico 

imediatamente, levando a embalagem do 

produto. 

• Aspecto.................... .......................líquido encorpado

•Cor...............................................verde  

•Odor.............................................limão

•Densidade a 20/4°C (g/cm³).........0,98 a 1,01

•pH da solução 1:20.....................10,20 a 11,00

• pH solução puro..........................11,00 a 12,00

•Tensão superf. sol. 1:20 (dn/cm²).....24,40

•Viscosidade a 20°C (cSt).............110

•Ácido dodecilbenzeno sulfônico

•Hidróxido de amônio

•Alcanolamida de babaçu

•Trietanolamina

•Fragrância

•Corante

•Água

• Caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros;

• Baldes plásticos com 20 litros.

9 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

10 - COMPONENTES DA FÓRMULA

11 - APRESENTAÇÃO

121 - REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO

• Produto notificado na ANVISA/MS.

• Ficha de segurança - MSDS (Material Safety 

Data Sheet) disponível.


