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KLYO LIMPA INOX
LIQUIDO ABRILHANTADOR

Descrição:
Produto desenvolvido para restauração e remoção de manchas em peças cromadas e superfícies de aço inox. Não
deixa película gordurosa. Possui agentes especiais, de alta tecnologia em sua composição, que impede que a
sujeira e a oxidação se deposite novamente, durante a limpeza, tornando seu uso prático e eficaz.
Características do produto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produto concentrado;
Formula equilibrada, sendo muito mais eficaz evitando desperdícios;
Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;
Possui agentes especiais de secagem e abrilhantamento da superfície;
Resultados satisfatórios sem manchas;
Mínima liberação de odor;
Baixa toxicidade;
Não contêm fragrância.

Indicação de uso:
Produto de excelente desempenho para restaurar e auxiliar na remoção de manchas e sujeiras superficiais em
superfícies cromadas, aço inox de panelas, fogões, cubas, pias, coifas, baixelas, depuradores, corrimãos e
elevadores. Não deixa película gordurosa.

Modo de Uso:
Produto concentrado, podendo ser diluído antes do uso até 1:20 (1 parte do produto para até 19 partes de água).
Para limpeza pesada: utilizar o produto puro ou até 1:5;
Para limpeza média: utilizar o produto diluído até 1:10;
Para manutenção: na diluição de 1:15 até 1:20, dependendo do grau de sujidade.
A limpeza poderá ser feita com o auxílio de um pulverizador e tecido de fibra sintética absorvente.
Pulverize o produto sobre a sujidade. Deixe agir por alguns segundos. Se necessário, utilizar uma fibra sintética ou
esponja para complementar a limpeza, com movimentos circulares. Remova o resíduo com um tecido de fibra
sintética absorvente

Dados físico-químicos:
Aparência
Cor
Odor
pH, a 25°C
Porcentagem de ativos, %.
Densidade, g/mL a 25°C
Inflamabilidade

Liquido límpido
Incolor
Característico
0,5 – 1,00
20,0 – 25,0
1,030– 1,050
Não Inflamável

Nova Renko Indústria Ltda.
Rua Miguel Gimenes Alves, 630 – Jd. Sta Izabel - CEP: 13.185-490 – Hortolândia – SP - Telefone/Fax: 19 3809-2028
SAC: sac@renko.com.br - http: www.renko.com.br

Página 1 de 2

Apresentação:
Produto disponível em frascos de 1L, bombonas de 5L e 20L.

Precauções de uso:
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. CUIDADO: Perigosa sua ingestão. Produto
ácido. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os
olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de
Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto.
Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Cuidados de conservação:
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins.
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