BOLETIM TÉCNICO
SUPER STORM ESPONJA MÁGICA
SUPER STORM ESPONJA MÁGICA é uma fantástica esponja multiuso desenvolvida para remover manchas
difíceis nas mais variadas superfícies, sem utilização de produtos de limpeza. Sua formulação proporciona
resultados mágicos somente com a adição de água. Pode ser utilizada na remoção de sujeiras, riscos de
giz de cera, lápis de cor, pincel anatômico e marcas de mãos em paredes*, pisos de madeira, rodapés,
interruptores, azulejos, tênis emborrachados, manchas de copos em mesas de madeira, batentes de
portas e janelas, plásticos e metais pintados, entre outros. Riscos de caneta esferográfica e hidrográfica
também podem ser removidos de paredes* e laminados plásticos.
*SUPER STORM ESPONJA MÁGICA deve ser aplicada em paredes recobertas com acabamento de massa corrida e pintadas com tinta látex. Quanto melhor a qualidade
da tinta e pintura da parede, melhores serão os resultados da limpeza.

Indicações de Uso:
• Limpeza de paredes
• Limpeza de laminados plásticos
• Limpeza de tênis emborrachados
• Limpeza de metais pintados
• Limpeza de madeira envernizada
• Limpeza de acrílicos

Benefícios
Fácil aplicação do produto: uso somente com água
Importante: Não recomendado o uso de detergente, água sanitária ou qualquer tipo de produto de
limpeza para garantir maior durabilidade da esponja.

Dados Técnicos:
Especificações
Aspecto
Densidade (g/cm³)
Validade (meses)

Bloco retangular branco compacto
Aprox. 0,009
Indeterminada

Instruções de uso:
1. Umedeça SUPER STORM ESPONJA MÁGICA e aperte, com as mãos espalmadas, para remover o
excesso de água.
2. Esfregue-a sobre a superfície a ser limpa. Ao final do processo, a umidade pode ser removida com um
pano limpo.
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3. Para remover as impurezas da esponja após a aplicação, enxague SUPER STORM ESPONJA MÁGICA em
água corrente, remova o excesso e deixe secar.
Ao remover o excesso de água de SUPER STORM ESPONJA MÁGICA, não aperte ou torça a esponja. Este
processo deve ser feito somente com as mãos espalmadas, preservando assim as características e eficácia
do produto.

Estocagem:
Manter o produto em local coberto, longe de umidade e ao abrigo da luz solar.

Segurança:
PRECAUÇÕES: Antes da utilização de SUPER STORM ESPONJA MÁGICA em uma superfície ampla,
recomenda-se a realização de teste de aplicação em uma área menor. Não recomendado o uso para
remoção de riscos profundos e manchas impregnadas em superfícies porosas, objetos com corrente
elétrica, superfícies de alto brilho, escuras, polidas, escovadas, acetinadas, madeiras polidas, cobre,
cobertura antiaderente, aquários, lataria de veículos e materiais que tenham contato com alimentos,
como panelas e talheres.
Não aplique SUPER STORM ESPONJA MÁGICA na pele ou outras partes do corpo. O produto, em contato
com a pele, pode causar escoriações. Em caso de acidentes, procure assistência médica imediatamente.

Em caso de emergência, entre em contato com:
CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA
INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS
(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:
O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e
processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.
A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver
confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer
propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação
geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade
de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco
envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o ú nico responsável pelo cumprimento de
todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.
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