
 

 

BLINCHEM 
Limpador de Vidros 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BLINCHEM é um limpador de vidros, que remove com rapidez e eficiência sujidades e 
partículas de gorduras sem enxague. É indicado para a limpeza de vidros, acrílicos, 
fórmicas, espelhos, aço inoxidável e superfícies cromadas e vitrificadas em geral, 
deixando uma camada protetora que retarda a deposição de poeira e manchas. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
BLINCHEM é indicado para a aplicação com spray ou outro tipo de pulverizador, em 
diluições de até 1:3 em água. Pulverize BLINCHEM diluído sobre a superfície a ser 
limpa, removendo a emulsão com pano limpo e seco ou papel toalha.  
Como limpador solúvel em água, procurar sempre a diluição mais econômica, 
adequando-a sempre com a necessidade. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido transparente, cor azul e odor característico. 
 pH: 9,5 – 10,5 
 Teor de ativos: 4,0 – 7,0%  
 Densidade: 0,980 – 1,010 g/cm3 
 Viscosidade: 10,0 – 20,0 cps 

 

 
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.539838/2010-10. 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BLINCHEM 
Limpadoras, hospitais, escritórios, restaurantes, escolas, shoppings, indústrias e etc. 
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