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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

SUPER STORM LIMPA PISOS LAMINADOS E VINÍLICOS 
 

Super Storm Limpa Pisos Laminados e Vinílicos é um limpador de uso geral para pisos. 

 

Indicações de Uso: 
Foi desenvolvido para ser utilizado em pisos laminados e vinílicos para eliminar manchas e encardidos, 

deixando o piso com um brilho natural e um perfume incomparável. 

 

Dados Técnicos: 
Especificações 

Aspecto Líquido translúcido 

Cor  Incolor 

Odor Característico 

Validade 36 meses 

 

Instruções de uso: 
Agitar antes de usar! 

Dilua o produto na proporção indicada. Umedeça um mop ou pano macio e limpo na solução, torcendo-

o para tirar o excesso de produto. Com o auxílio de um rodo ou com o mop, aplique sobre a área desejada. 

Se necessário, finalize a limpeza com um pano seco para remover a umidade. Se os resíduos não forem 

totalmente eliminados, repita a operação. 

 

Diluição para limpeza diária: 

1L do produto para 9L de água 

 

IMPORTANTE: Nunca aplique o produto ou a solução diretamente sobre o piso. 

 

Composição:  
Amina quaternária etoxilada, alcalinizante, agente de controle de pH, coadjuvante, fragrância, 

conservante e água. 

 

Embalagem:  
Frascos de PEAD (polietileno de alta densidade) proveniente de material reciclado, com rótulo em sleeve. 

 

 
 

http://www.pulvitec.com.br/
http://www.pidilite.com.br/
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Estocagem:  
Mantenha o produto na embalagem original, em local fresco e ao abrigo de luz. Após o uso, mantenha a 

embalagem fechada. Se mantido nestas condições, o produto tem validade de 36 meses a partir da data 

de fabricação. 

 

Segurança:  
Produto químico não classificado como perigoso, de acordo com a ABNT NBR 14725-2. 

Todo utensílio utilizado como medida dosadora deve ser lavado abundantemente com água antes de ser 

reutilizado. 

Como todo produto químico, conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. 

 

Primeiros Socorros 

Olhos e pele: em caso de contato, lavar com água em abundância; 

Ingestão: não provocar vômito e entrar em contato com o Centro de Intoxicações ou Serviço de saúde 

mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.  

Respiração/aspiração: remover a pessoa para local arejado e consulte imediatamente o Centro de 

Intoxicações ou Serviço de saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. 

 

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 único responsável pelo cumprimento de 
todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras. 

http://www.pulvitec.com.br/
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