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Aplicação
O produto Mekal UniLimp é um poderoso detergente concentrado especialmente formulado para a lavagem externa de 
carros, motos, barcos, ônibus, etc. Esse produto possui em sua composição ativos específicos que  possibilitam uma 
excelente performance de desengraxe e limpeza dos veículos sem a ação mais agressiva dos produtos comerciais e 
permitindo ao final do processo de limpeza uma renovação considerável do brilho. Quando utilizado com o auxílio de um 
gerador de espuma, permite que o Mekal UniLimp seja aplicado diretamente  sobre o veículo sem a necessidade de 
enxágue inicial, gerando assim uma economia substancial de água. 

Modo de usar
Aplicar o produto com o auxílio de gerador de espuma a uma diluição de 2% à 5%, sem a necessidade de enxágue 
inicial. Aguardar cerca de 5 minutos à sombra e após, usando uma esponja limpa e previamente umedecida, esponjar 
todo o veículo. Em seguida proceder o enxágue final. 

Composição
Ativo, Agentes de Controle de pH, Coadjuvante, Tensoativo Aniônico, Conservante, Sinergista e Veículo. 

Princípio ativo
Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio.

Cuidados de Conservação
Não misturar com água na embalagem original. Manter o produto em sua embalagem original fechada em lugar fresco, 
longe da luz solar e do calor. 

Precauções
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Cuidado! Perigosa a sua ingestão.  Não reutilizar  a  
embalagem. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto lave e seque as mãos.  "água: pode 
faltar. Não desperdice". 

Primeiros socorros
Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância durante quinze minutos. Se a irritação persistir 
consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. 
Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto. Centro de informações toxicológicas: 
(51) 2139-9200. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 

Características 
Aspecto: líquido/semi-viscoso
Cor: branco
Odor: característico
Ph (25ºc): 9,5  - 11,5
Solubilidade em água: totalmente solúvel

Versões
Disponível na versão de 05 litros

Lote  e validade
Válido por 24 meses da partir da data de fabricação impresso no rótulo.
 lote impresso na embalagem.
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