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ECO ORANGE CREAM 
PASTA DESENGRAXANTE A BASE DE DLIMONENO 

 
 

Descrição: 
 

Pasta desengraxante a base de tensoativos biodegradáveis e D’limoneno, um solvente ecologicamente correto de 
origem natural e prontamente biodegradável. Possui máxima performance em limpeza, dissolvendo rapidamente 
graxas e óleos. Remove eficientemente a sujidade, sem danificar o substrato ou danificar a tinta de superfícies 
pintadas. Elimina a utilização de desengraxantes fortemente alcalinos, solventes clorados e solventes derivados de 
petróleo, tornando-se seguro para o usuário e o meio ambiente.   
 
Características do produto: 
 

• Possui solvente derivado de fonte renovável: casca de frutos cítricos – Ecologicamente correto; 

• Possui tensoativo biodegradável de alto desempenho. Não agride o meio ambiente;  

• Não danifica nenhum tipo de superfície lavável; 

• Possui agentes especiais de limpeza associado ao poder desengraxante do d´limoneno;  

• Produto 3 em 1: Desengraxa, desengordura e perfuma em única operação; 

• Facilmente removido por enxágüe. 
 
 

Indicação de uso: 
 

Na limpeza e desengraxe de máquinas, peças metálicas (alumínio, aço, cobre, ferro, inox, etc.), esmaltados e 
inúmeros outros materiais laváveis. Também pode ser utilizado na remoção de: chicletes, colas, batom, graxas, 
tinta de caneta esferográfica, etc. 
 
 

Modo de Uso: 
 

Produto pronto uso. Não requer diluição.  
Aplique o produto sobre o local a ser limpo, deixando agir por 2 minutos. Esfregue com o auxilio de uma esponja macia ou 
conforme a intensidade da sujidade. Enxágüe com água, caso necessário ou retire o excesso com o auxilio de papel toalha ou 
fibra não tecido.  

 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Pasta 

Cor Branca  

Odor Característico/ laranja 

pH, a 25°C 7,00 – 8,00 

Porcentagem de ativos, %. >30 

Densidade, g/mL a 25°C 0,950 – 0,980 

Inflamabilidade Não Inflamável  

 
 

Apresentação: 
 

Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L e 20L. 
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Precauções de uso: 
 

CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Evite o contato repetido e prolongado com a 
pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente 
com água em abundância. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque 
vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que 
possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  

 

 

Cuidados de conservação: 
 

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios 

utilizados como medida antes de reutilizá-los. 

 
 


