
 

 

GLAD PINE 
Detergente Gel Desengraxante 

 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
GLAD PINE é um gel desengraxante com alto poder de limpeza a base de solvente 
natural (óleo de pinho). Contém ingredientes inovadores, de alta qualidade, 
biodegradáveis e sequestrantes, conferindo ao produto um poder solubilizante e um 
ótimo desempenho. 
Sua baixa alcalinidade e espuma controlada permitem a utilização nas mais variadas 
áreas liberando um agradável odor de pinho.  
É um produto que remove as mais diversas sujidades devido a sua formulação 
balanceada e à sua alta concentração de agentes ativos. Não agride o meio ambiente e 
não produz vapores tóxicos.  
 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
GLAD PINE pode ser utilizado na limpeza de carrocerias de ônibus, automóveis, 
aeronaves, chassis, pisos cerâmicos, vinílicos, fórmicas, azulejos e concreto. Eficiente 
na limpeza de alumínio sem ataque de superfície. 
Recomendamos uma diluição máxima de 1:200 em água, como desengraxante e 1:400 
como detergente de uso geral. Sugerimos testes de diluição para obter a melhor 
performance. Aplique o produto sobre a superfície a ser limpa, deixe agir por 5 minutos 
e enxágue abundantemente. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: gel opaco, cor amarela e odor de pinho. 
 pH (10% em água): 7,0 – 9,0 
 Teor de Ativos: 27,0 – 32,0 % 
 Densidade: 1,030 – 1,090 g/cm³ 
 Viscosidade (25°C): 6.000 – 12.000 cps 
 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.540148/2010-11. 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO GLAD PINE 
Indústrias em geral, limpadoras, empresas de transportes, shoppings, hipermercados, 
clubes, escolas, prefeituras e etc. 
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