
View

Detergente limpa vidros
Finalidade de Uso
View limpa seus vidros e espelhos com eficiência inigualável, podendo ser usado 
também na limpeza de outras superfícies laváveis, tais como balcões de fórmica, pára-
brisas, azulejos, objetos e superfícies de plástico, porta-guardanapos, telefones, etc. 
Especialmente formulado para todos os tipos de estabelecimentos comerciais, industriais 
e de prestação de serviços. Cada bombona de View faz até 30 litros de produto pronto uso.

Características / Benefícios
• Eficiente para a limpeza de vidros e também é indicado para a limpeza de outras 

superfícies como fórmica, azulejos, superfícies de plástico, aparelhos de telefone, 
limpeza e polimento externo de equipamentos e máquinas de aço inox, etc;

• Maior poder de limpeza evitando a formação de estrias e embaçamentos. Não necessita 
de enxágue;

• Isento de álcool, atendendo às legislações vigentes e proporcionando segurança na sua 
estocagem.

Modo de Usar 
1) Diluir 1 litro do produto em até 5 litros de água, para utilizar como limpa vidros; ou 3 
litros de água, para utilizar na limpeza pesada de vidros e como limpador de superfícies. 
Não utilize o produto em superfícies pintadas ou de madeira. 2) Pulverizar o produto na 
superfície, espalhando-o com pano ou flanela limpa, ou embeber um pano ou flanela 
limpa com produto, aplicando-o na superfície a limpar. 3) Após a limpeza, utilizar um pano, 
flanela ou toalha de papel para acabamento.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Azul
pH (puro) a 25°C 10,0 – 11,0

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

Composição 
Butil Glicol, Tensoativo Aniônico, Hidróxido de Amônio, Fragrância, Corante 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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