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KLYO 
LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO 

 
 

Descrição: 
 

Produto desenvolvido para limpar e odorizar diversos tipos de pisos sem danificá-los, podendo ser utilizado em 
qualquer tipo de superfície lavável. Sua fragrância exclusiva, de alta fixação e durabilidade, tornam o produto eficaz 
na perfumação do ambiente por muito mais tempo. Por ser um produto concentrado permite altas diluições, sem 
perder a qualidade e rendimento, proporcionando excelente custo-benefício. Contêm tensoativo biodegradável  
 
Características do produto: 
 

• Produto concentrado, proporcionando menor quantidade de itens em estoque; 

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;  

• Rápida diluição em água; 

• Possui agentes especiais de limpeza, que remove com grande facilidade a sujeira; 

• Facilmente removido por enxágüe; 

• Não altera ou agride a superfície tratada com o produto; 

• Produto disponível nas versões perfumadas: AÇAI COM GUARANA, BRISA DO CAMPO, CLASSIC, CRISTAL 
FLORES EXOTICAS, ROSE, ROSE PREMIUM e SOFT. 

 
 
Indicação de uso: 

 
Produto indispensável e de excelente desempenho para limpeza geral e odorização em banheiros, vestiários, 
saunas, hotéis, etc. Na limpeza de resíduos gordurosos em pisos, azulejos, plásticos, esmaltados, paredes, 
fórmicas, superfícies metálicas, entre outros. Também pode ser utilizado na manutenção de piso com tratamento 
de acabamento acrílico/ceras, etc.  
 
 

Modo de Uso: 
 

Produto super concentrado, devendo ser diluído antes do uso, na proporção de 1 parte do produto para até 49 
partes de água (1:50), não perdendo seu poder de limpeza e odorização. Após a diluição mais apropriada, 
dependendo do tipo de sujidade a ser removida, a limpeza poderá ser feita com o auxílio de uma esponja macia, 
fibra de limpeza sintética, escova, mop ou rodo seguido de enxágüe com água corrente. 
 
Abaixo, tabela com a média de diluições de acordo com o tipo de sujidade: 
 

SUJIDADE 
LEVE  MÉDIA  PESADA  
1:40 até 1:50 1:20 até 1:30 1:5 até 1:15 
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Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido translúcido 

Cor e Odor - Conforme versão: Rosa / Magenta– Açaí com Guaraná 

Verde – Brisa do Campo 

 Ocre – Classic Amadeirado 

Azul - Cristal 

 Rosa / Magenta– Flores Exóticas 
Rosa – Rosé 
Roxo – Rosé Premium 

 Azul – Soft 

pH, a 25°C 6,00 – 8,00 

BRIX, %. 6,0 – 9,0 

Densidade, g/mL a 25°C 0,990 – 1,020 

Inflamabilidade Não Inflamável  

 
Apresentação: 

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

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. 

 
Prazo de validade: 

 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 


