
Propriedades e Utilizações
NF CLEANER é um detergente desengraxante neutro, com baixa espumação, ideal para limpeza de pisos porcelanato, vinílico, 

cerâmica, granilite, epóxi, pedras em geral, etc. Pode ser utilizado em pisos com acabamento acrílico, sem causar danos à resistência e 

brilho.  NF CLEANER  também é indicado para uso em tanque de lavadora automática de pisos, por ter baixa formação de espuma.

Sua formulação avançada, livre de Fosfatos, EDTA, Nonilfenol Etoxilados, Amônia e Butil, conferem ao produto um grande poder de 

emulsificar e dissolver óleo, graxa e gordura com rapidez e eficácia. NF CLEANER  foi desenvolvido com matérias-primas de última 

geração, biodegradáveis e biorenováveis, sem solventes agressivos. 

Indicado para indústrias, shopping centers, estacionamentos, supermercados, etc. Por ter baixo odor, também pode ser utilizado em 

hospitais e áreas de assistência à saúde.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Viscoso Opaco

Cor:  Verde

Odor:  Característico       

pH:  6,5 - 8,0                                                                                                  

          

COMPOSIÇÃO
Veículo, alcalinizantes, tensoativo aniônico, sequestrante, atenuador de espuma, dispersante, tensoativo não iônico, solvente, 
conservante e corante.

EMBALAGENS

2 x 5L e 20L

    

NF CLEANER
Detergente Desengraxante Neutro

Instruções de Uso

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio 

ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, 

todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.   

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N°25351.266566/2019-61 

NF CLEANER  possui certificado de rótulo ecológico ABNT, comprovando que sua formulação e processo produtivo 

foram pensados de modo a minimizar desperdícios e impactos negativos no meio ambiente.

Limpeza com lavadora automática:

1.   Remover pó e areia da superfície. 

2.   Após encher o tanque da máquina com água limpa, acrescentar NF CLEANER, na diluição recomendada.

3.   Seguir as instruções do fabricante da máquina para a limpeza, utilizando disco adequado ao tipo de piso.

Limpeza manual:

1.   Remover pó e areia da superfície.

2.   Diluir NF CLEANER em água, na diluição recomendada.

3.   Aplicar a solução de NF CLEANER, com auxílio de mop úmido ou pano.

4.   Esfregar com fibra de limpeza ou escova adequadas para o tipo de piso.

5.   Enxaguar com água limpa. 

Aplicação Diluições

Manutenção (Limpeza Diária) e Pisos Tratados 1:300 (5 mL de produto para 1 Litro de água) 

Desengraxe Leve de Pisos 1:100 (10 mL de produto para 1 Litro de água) 

Desengraxe Pesado de Pisos 1:50 (20 mL de produto para 1 Litro de água) 
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