
 

 

DUST CLEANER 
Removedor de Pó e Sujeira 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
DUST CLEANER é uma emulsão aquosa formulada para facilitar a remoção de pó, 
auxiliando sua retenção nas superfícies de mops, panos e espanadores, sem deixar 
resíduos oleosos. DUST CLEANER pode ser aplicado em superfície tratada com 
acabamentos acrílicos, em pisos cerâmicos, granitos, mármores e em pisos de 
madeira. Por auxiliar na remoção de pó, reduz o desgaste do piso causado pela 
abrasão de partículas sólidas e realça o brilho da superfície.  
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Aplicar o produto puro sobre a superfície do mop seco, pano ou espanador com o 
auxílio de um pulverizador, mantendo uma distância de 15 a 20 cm. Passar o mop, 
pano ou espanador, logo após a aplicação do produto, fazendo a remoção do pó 
normalmente. A remoção de pó deve ser feita regularmente. Aguardar a secagem do 
produto quando a remoção do pó anteceder a aplicação de um acabamento. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido branco leitoso de odor floral. 
 pH: 7,0 – 9,0 
 Teor de ativos: 12,0 – 15,0% 
 Densidade: 0,980 – 1,010 g/cm³ 
 Viscosidade: 05 – 10cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.632212/2009-48. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO DUST CLEANER 
Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, indústrias e etc. 
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