
Glance NA

Detergente Limpa Vidros
Finalidade de Uso
Glance NA é um detergente limpa vidros e multiuso que dissolve rapidamente gorduras, sujidades, 
películas deixadas por sabões, marcas de dedos e resíduos de fumaça, deixando a superfície bem 
limpa. Não deixa marcas nem manchas. Limpa e seca rapidamente, deixando o vidro reluzente. 
Recomendado para limpeza de vidros, superfícies laváveis, tais como peças cromadas, aço inoxidável, 
pias, acessórios de banheiros e fórmicas.

Características / Benefícios
• Detergente limpa vidros e multiuso que dissolve rapidamente gorduras, sujidades, películas 

deixadas por sabões, marcas de dedos e resíduos de fumaça, deixando a superfície bem limpa. 
Não deixa marcas nem manchas. Limpa e seca rapidamente, deixando o vidro reluzente;

• Produto não contém amoníaco em sua formulação.

Modo de Usar 
Em um recipiente adequado, preparar a solução adicionando a quantidade de água indicada e, 
em seguida, o volume de produto selecionado no medidor. Homogeneizar a solução. Para utilizar a 
embalagem Accumix, basta apertar o frasco até a marca graduada escolhida, que varia de 10 a 40 
ml de produto. Como limpa-vidros: Preparar a solução de Glance NA diluindo 1 parte de produto para 
40 partes de água (1:40). Aplique a solução do produto sobre o pano e depois limpe as superfícies que 
se deseja. Se estiver limpando uma superfície que tenha contato com alimentos, utilize água potável 
para enxaguar. Como multiuso: Preparar a solução de Glance NA diluindo 1 parte de produto para 25 
partes de água (1:25). Aplique sobre as superfícies que se deseja limpar. Limpe com uma toalha seca 
ou pano limpo. Se estiver limpando uma superfície que tenha contato com alimentos, utilize água 
potável para enxaguar. Para ser usado apenas com o diluidor J-FLEX: Encha o frasco pulverizador 
com Glance NA diretamente do diluidor J-Flex (diluição 1:40). Aplique sobre as superfícies que se 
deseja limpar. Limpe com uma toalha seca ou pano limpo para secar. Se estiver limpando uma 
superfície que tenha contato com alimentos, utilize água potável para enxaguar. Preparar a solução 
de Glance NA diluindo 1 parte de produto para 40 partes de água (1:40). Aplique a solução do 
produto sobre o pano e depois limpe as superfícies que se deseja. Se estiver limpando uma superfície 
que tenha contato com alimentos, utilize água potável para enxaguar.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Azul
pH (puro) a 25oC 6,0 – 8,0

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

Composição 
Lauril Éter Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Agente Corretor de pH, Corante, Conservante 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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