
 
 
 

 

 
 Nova Renko Indústria Ltda. 

  

Rua Miguel Gimenes Alves, 630 – Jd. Santa Izabel - CEP:13.185.490 – Hortolândia – SP - Telefone/Fax: 19 3809-2028 
SAC: sac@renko.com.br - http: www.renko.com.br 

Página 1 de 2 

 

 
 

MAGIC FLOT 
LIMPADOR UNIVERSAL POR FLOTAÇÃO 

 
 

Descrição: 
 

Produto revolucionário, desenvolvido com as características de um multiuso, mas com excelente poder de remoção 
e ação de limpeza superiores, capaz de arrastar ou flotar, para a superfície, inúmeras formas de sujidade. Seu 
mecanismo exclusivo de ação ocorre por um processo de separação de partículas (sujeira) que são carregadas 
juntamente com as bolhas de ar geradas por um tensoativo, presente na formulação, para fora da superfície que 
esta sendo limpa. Possui agentes especiais, de alta tecnologia em sua composição, que impede que a sujeira se 
deposite novamente, durante a limpeza, sobre a superfície limpa, tornando seu uso prático e eficaz. Possui rápida 
evaporação. 
 
Características do produto: 
 

• Contém tensoativos biodegradáveis. Não agride o meio ambiente;  

• Produto concentrado, maior rendimento e economia nas aplicações;  

• Fácil aplicação;  

• Alto poder de remoção de sujidades impregnadas, instantaneamente; 

• Limpeza com mínimo ou nenhum esforço; 

• Evapora com muita rapidez. Não deixa resíduo; 

• Dispensa enxágüe;  

• Aumenta a vida útil das superfícies; 

• Permite uso freqüente, pois, contem tensoativos de baixa irritabilidade dérmica, evitando dermatite nas 
mãos. 

 
 
Indicação de uso: 

 
Poderoso limpador com ação sobre óleos, gorduras, graxas,resíduos orgânicos, manchas de batom, sangue, 
diversos tipos de tintas de caneta, poeira, terra e encardidos em geral impregnados em superfícies laváveis. Pode 
ser usado sobre pisos em geral como: cerâmicas, esmaltados, vitrificados, mármores, granito, porcelanatos, vinil, 
estofados, carpetes, tapetes, metais, aço inox, alumínios, plásticos, pvc, fórmicas, paredes, látex, etc. 
Obs.: Manchas antigas ou muito impregnadas poderão ser removidas gradativamente através de consecutivas 
aplicações. 

 

 
Modo de Uso: 

 
Produto concentrado, podendo ser diluído antes do uso. A limpeza poderá ser feita com o auxílio de um 
pulverizador e tecido de fibra sintética absorvente.  
Pulverize o produto sobre a sujidade. Deixe agir por alguns segundos. Se necessário, utilizar uma fibra sintética ou 
esponja para complementar a limpeza, com movimentos circulares. Remova o resíduo com um tecido de fibra 
sintética absorvente. Uma rápida passada e pronto, a sujeira foi embora. 
Observação: Não utilizar tecido sujo ou encardido, para limpeza, pois poderá ocorrer transferência da sujeira para 
o material a ser limpo.  
 
Abaixo, tabela com a média de diluições de acordo com o tipo de sujidade: 
 

SUJIDADE 
LEVE/MANUTENÇÃO PESADA  
1:2 até 1:10 Puro até 1:1 

BOLETIM TÉCNICO  
Revisão: 01/2015 
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Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido límpido 

Cor Incolor 

Odor Característico  

pH, a 25°C 10,00 – 11,50 

Porcentagem de ativos, %. 9,0 – 11,0 

Densidade, g/mL a 25°C 1,000 – 1,010 

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. 

 
 


