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FINISH CLEANER 
Detergente Neutro Concentrado 

Propriedades: 
FINISH CLEANER é um detergente limpador com alto teor de ativos, formulado para o trabalho de limpeza e manutenção 
de pisos tratados com acabamentos acrílicos. 
FINISH CLEANER não provoca perda de brilho, turvação ou marcas que diminuem a resistência e brilho original do 
acabamento formulado com substâncias não-iônicas, pode ser utilizado em qualquer tipo de piso como: vinílico, 
cerâmica, borracha, pedras, granito, mármore ou qualquer superfície lavável. 

Instruções de uso: 
Limpeza manual: 

- Retirar pó e areia do piso com auxílio de mop seco ou vassoura. Recomendamos tratar o mop seco com DUST MOP. 
- Diluir FINISH CLEANER na proporção de até 1:100 em água. 
- Aplicar a solução de FINISH CLEANER com auxílio de mop úmido ou pano. 
- Iniciar a aplicação nas áreas mais limpas e depois se dirija para a entrada ou para áreas mais sujas. Nunca comece a 
limpeza pelas áreas mais sujas. 
Limpeza com lavadora automática: 

- Retirar o pó e areia do piso com o auxílio de mop seco ou vassoura. Recomendamos tratar o mop seco com DUST MOP. 
- Diluir FINISH CLEANER na proporção de até 1:400 em água. 
- Utilizar um disco adequado para limpeza diária, siga as instruções da lavadora automática para o espalhamento e 
remoção da solução suja. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido transparente 
Cor: Incolor a Amarelado 
Odor: Limão 
pH: 6,5 - 8,5 
Peso específico: 0,990 - 1,045 g/cm3 
Viscosidade: 1,0 - 40,0 cps 
Teor de ativos: 19,0 - 23,0 % 

Registro do 
Ministério da Saúde: 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N° 
25351.179764/2008-33 

Garantia: 

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os 
produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário. 

 

 

 


