
GP Forward SC E1j

Limpador de uso geral alcalino
Finalidade de Uso
GP Forward SC limpador geral alcalino é uma mistura exclusiva de ingredientes. Todos balanceados 
e coordenados, trabalhando juntos para oferecer uma limpeza eficiente de qualquer superfície 
lavável. Pode ser aplicado por alta pressão, pistola de espuma, esponja, escova, mop ou pano e rodo. 
É também um excelente limpador por imersão e pode ser usado em máquinas lavadoras automáticas

Características / Benefícios
• Exclusivo Sistema J-Flex. Sistema patenteado que garante a dosagem recomendada mesmo 

em diferentes condições de pressão de água. Instalação simples, sendo conectado a qualquer 
torneira comum;

• Seguro, evita acidentes. A embalagem de J-Flex é inviolável, impedindo que o operador entre em 
contato com o produto puro;

• Seu anel de dosagem tem vazões específicas para enchimento de baldes e enchimento de frascos;
• Remove todo o tipo de sujeira, gordura e resíduos de sabão. Funciona com água fria e quente, com 

balde e mop, lavadora automática e pulverizadores;
• Deixa as superfícies limpas e, na maioria dos casos, não é necessário o enxágue; 
• O aroma cítrico proporciona fragrância suave sem o forte cheiro de perfume, tornando agradável 

o trabalho com o produto;
• Sua fórmula concentrada apresenta ótima performance de limpeza com baixo custo por litro do 

produto diluído.

Modo de Usar 
Encha um balde, frasco pulverizador ou tanque da máquina lavadora automática com o limpador 
geral alcalino GP Forward SC, diretamente do diluidor J-Flex (diluição 1:256). Aplique sobre as 
superfícies que deseja limpar. Se estiver limpando uma superfície que tenha contato com alimentos, 
será necessário enxaguar com água potável. No caso de uso em máquina lavadora automática, 
recolha com um mop ou pano o resíduo de solução deixado pela máquina. Deixe secar. Na maioria 
dos casos, não é necessário enxaguar.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido opaco
Cor                                                  Verde
pH (puro) a 25oC 11,0 – 12,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.

Composição 
Álcoois Graxos Etoxilados, 2-aminoetanol, Xilenossulfonato de sódio, Corantes, Fragrância, 
Sequestrante, Tensoativo Anfótero, Alcalinizante, Agente controlador de pH e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente 
na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
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