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MUNDCLEAN LPM 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS 

A MUNDIAL QUÍMICA coloca ao seu dispor Técnicos especializados para 
orientá-lo na aplicação dos nossos produtos. 
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DETERGENTE PARA USO GERAL – DESENGRAXANTE SEM SODA 

APRESENTAÇÃO 

MUNDCLEAN LPM é um produto de cor 
rosada, perfumado, formulado a partir de 
matérias-primas especialmente
selecionadas. Não contém soda.  

APLICAÇÃO 

Ideal para limpar e com excelente resultado 
em rodas, motores, chassis, bancos, tetos, 
pisos e laterais internas de veículos, no 
sistema de limpeza manual ou automática. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Aspecto: Líquido Translúcido 
Cor: Rosa 
pH puro: 10,20 a 10,60 
pH (Solucao a 1% p/p): 9,50 a 10,00 
Densidade (g/mL): 1,050 a 1,080  
Viscosidade (segundos): 7” a 10”  
Composição: Linear Alquilbenzeno 
Sulfonato de Sódio, Lauril Éter Sulfato de 
Sódio, coadjuvantes, emoliente,
sequestrante, neutralizante, corante e 
veículo.

As especificações acima citadas são de caráter de 
apresentação do produto. Após compra solicitar junto a 
sac@mundialquimica.com.br a carta de especificação 
técnica do produto. 

INSTRUÇÕES DE USO 

Usar na concentração de 10% a 20%. 
Pulverizar as superfícies e a seguir 
enxaguar com jato d’água

PRECAUÇÕES 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação 
ou aspiração, contato com os olhos. Evite o 
contato prolongado com a pele. Depois de 
utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito 
e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo 
do produto. Não reutilizar as embalagens. 

AVISO IMPORTANTE: as informações deste 
Folheto Técnico são de caráter orientativo, 
baseadas em nosso conhecimento de caráter 
geral, principalmente quando o processo está 
fora de nosso alcance. São sempre 
aconselháveis testes preliminares práticos ou 
laboratoriais para avaliação e segurança na 
aplicação do produto, além de treinamento 

técnico do pessoal que irá utilizá-lo.
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