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Perfil Técnico                                      ECOSHINE 
 

DESCRIÇÃO: 
Polidor de base aquosa para limpeza de aço inox. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
Hotéis, restaurantes, indústrias, etc. 
 
FINALIDADE: 
Ecoshine foi desenvolvido para limpeza e polimento de superfícies de aço inoxidável. Este polidor de base aquosa 
restaura o brilho de superfícies de aço inoxidável, formando uma camada protetora que repele a água e previne a 
penetração de líquidos prejudiciais.   
 
MODO DE USAR: 
Pulverize Ecoshine sobre a área a ser limpa. Esfregue com um pano limpo e seco até brilhar.  
Se a superfície estiver muito suja, use primeiramente Lime-A-Way para sujidades minerais, ou Greasecutter para 
sujidades orgânicas. Aplique em seguida, Ecoshine, seguindo as instruções de uso 
acima descritas. 
 
VANTAGENS: 
♦ Limpa e dá polimento sem solventes. 
♦ Operação de limpeza e polimento eficiente e econômica. 
♦ Deixa um brilho protetor de longa duração. 
♦ Formação de filme protetor de longa duração que repele água, prevenindo a penetração de substâncias agressivas. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
a ) FÍSICAS 
Estado Físico: líquido límpido viscoso  
Cor: amarelo claro 
Odor: característico 
pH 100 % :  7,0 – 8,0 
Densidade ( 25 0 C ):  0,950 – 0,990 g/cm3 

b ) QUÍMICAS:  
Tensoativo não-iônicos: álcool graxo etoxilado  
Corante: contém 
Preservante: contém 
 
MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE: 
1 - pH do produto puro, técnica potenciométrica. 
2 -  Densidade a 25 0 C   
 
PRECAUÇÕES: 
Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. 
Evitar contato com a pele e os olhos. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos, lave com água fria corrente em 
abundância. Remova lentes de contato e continue lavando por pelo menos 15 minutos.  
Em caso de contato com a pele, lave com abundância de água. A seguir com água e sabão. Se ingerido, lave 
imediatamente a boca com abundância de água.  NÃO PROVOQUE VÔMITOS. Beba 1 a 2 copos grandes de água. 
Chame um médico. Nunca administre nada a uma pessoa inconsciente.  
 
VALIDADE: 
36 meses 
 
EMBALAGEM: 
Caixa de papelão com  6 frascos plásticos de 850 ml  
 
Aut. Func. 3.00053-9   Produto Notificado na ANVISA/MS 
 
 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 


