
PÁG. 1/2BOLETIM TÉCNICO

KLYO Oxy
LIMPADOR DE USO GERAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

 KLYO OXY é um limpador de uso geral concentrado ambientalmente amigável pois possui certificado de Rótulo Ecológico 
ABNT e laudo de biodegradabilidade, é formulado a base de peróxido de hidrogênio e tensoativos biodegradáveis. Versátil e econômico, 
pois diminui a utilização de vários produtos. Substitui com muita eficiência a utilização de limpadores alcalinos e clorados.
Pode ser usado em diversas superfícies como: espelhos, pisos, paredes, tapetes, estofados, banheiros, cozinhas, azulejos, 
rejuntes, eficaz na remoção de diversas manchas, inclusive na lavagem de roupas. Possui excelentes propriedades de alvejamento 
e alto poder oxidante capaz de eliminar moléculas de maus odores, neutralizando-as. O peróxido de hidrogênio reage com 
a matéria orgânica presente na superfície a ser limpa, formando bolhas efervescentes de oxigênio ativo (O2) que auxiliam na 
remoção de sujidades diversas presentes nas superfícies laváveis, reduzindo a necessidade de ação mecânica intensa.

Antes de usar esse ou qualquer outro produto Renko, certifique-se
de ler todas as instruções dos rótulos dos produtos.
As fichas de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)
de todos os produtos estão disponíveis em: www.renko.com.br

Um produto multifuncional:
KLYO OXY possui fragrâncias modernas e frescas, disponíveis nas versões:  
Original e Floral, que proporcionam um ambiente agradável.
Pode ser utilizado em diversas superfícies o que o torna um limpador 
multifuncional para todas as necessidades. 
A combinação de tensoativos biodegradáveis e peróxido de hidrogênio 
fornece excelente ação limpadora e desengraxante.

Praticidade:
KLYO OXY, um único produto que limpa efetivamente janelas, espelhos, 
pisos, paredes, tapetes, estofados, banheiros, cozinhas, azulejos 
e rejuntes e também pode ser usado como tira manchas e alvejante na 
lavagem de roupas. 
KLYO OXY elimina a necessidade de ter vários produtos em estoque, 
eliminando risco de acidentes por misturas de produtos, além de 
reduzir a quantidade de treinamento dos operadores.

Amigável ao Meio Ambiente
KLYO OXY não é inflamável.
KLYO OXY não contribui para a eutrofização pois é livre de fosfatos.
KLYO OXY é 100% biodegradável, possui laudo de biodegradabilidade em 
laboratório reblado. KLYO OXY possui certificado de Rótulo Ecológico ABNT.

Modo de uso:
Observações: Sempre realizar um teste em uma área imperceptível 
antes de usar em tecidos para confirmar a firmeza das cores. Não 
usar em tecidos com recomendação de lavagem a seco. Não use em 
mármore e outras superfícies sensíveis a ácidos numa diluição menor 
que 1:60. Não armazenar ou diluir o produto para uso em recipientes 
metálicos, pois ocorrerá a desestabilização do peróxido de hidrogênio. 
Manchas antigas ou muito impregnadas poderão ser removidas 
gradativamente através de consecutivas aplicações.
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Superfície

Dados Físico-Químicos:
Aparência: Liquido transparente
Cor: Incolor amarelado
Odor: Original / Floral
pH a 25%: 2,6 – 4,0
Sólidos totais%: 9,5 - 11,5
Densidade g/mL: 1,010 – 1,040
Inflamabilidade: Não Inflamável

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS: 25351.008847-2016-59

QUALIDADE GARANTIDA:
Todos os produtos passam por rigoroso controle de qualidade em todas as etapas do processo. A Renko trabalha com Sistema
de Gestão da Qualidade Total (TQM), com o conceito de melhoria continua dentro de uma sistemática integrada
e consistente na perspectiva de toda a organização, sempre buscando a maior satisfação dos seus clientes.

PE-344

SELOS:

Esse produto possui certificado
de Rótulo Ecológico ABNT

Esse produto possui
laudo de biodegradabilidade.

Superfícies, como piso com tratamento acrílico 
com leve teor de sujidade ou manutenção:

Superfícies como vidros, espelhos, inox, com 
médio teor de sujidade:

Superfícies de banheiro em geral, rejuntes, 
remoção de mofo, alvejamento com alto 
teor de sujidade:

Superfícies como: carpetes, sofás, estofados 
e cortinas com sujidades pesada e leve:

Superfícies de vidros, espelhos e mobiliários 
em geral limpeza diária:

Remoção de manchas em roupas e tecidos:

Diluição

Diluição de 1:80 até 1:200; Para melhores resultados na diluição máxima de até 1:200, 
utilize uma enceradeira de baixa rotação associada ao disco de limpeza. Aplicar a solução 
(produto+água) no piso e deixar agir por alguns segundos e em seguida efetuar a esfregação 
de acordo com o tipo e quantidade de sujidade.
Enxaguar, ou retirar ao máximo o produto com uma fibra de limpeza sintética umedecida 
até que a superfície fique completamente limpa.

Diluição de 1:30 a 1:80, aplicar com pulverizador deixe agir por alguns segundos. Se 
necessário, utilizar uma fibra sintética ou esponja para complementar a limpeza, com 
movimentos circulares. Não necessita enxágue.

Diluição até 1:20 a limpeza poderá ser feita com o auxílio um pulverizador e uma 
esponja de limpeza, mop, escovão ou rodo seguido de enxágue com água.

Diluições de 1:10 até 1:80. Mais informações disponíveis em:
www.meuestofadolimpo.com.br

Diluições 1:100 até 1:200 Pulverizar o produto sobre a sujidade. Deixe agir por alguns 
segundos.  Utilizar um pano de algodão ou microfibra, passar sobre a superfície, se 
necessário utilizar uma fibra sintética ou esponja para complementar a limpeza com 
movimentos circulares, não necessita enxágue.

Usar puro ou até 1:10.
Deixe agir por no máximo 5 minutos.
Prossiga a lavagem como habitual. Para melhores resultados: esfregue suavemente 
antes de prosseguir com a lavagem. Manchas frescas são removidas facilmente. 
Procure tratá-las ainda quando estiverem recentes.

Apresentações: 

1L / DOS / 5L


