
 

 

SCREEN CLEANER 
Limpador de Telas 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
SCREEN CLEANER é um produto com alta tecnologia e agradável fragrância, 
especialmente desenvolvido para limpeza de todos os tipos de monitores,  
computadores, televisores, notebooks, telas de LCD, LED e plasma, removendo 
manchas, oleosidades e gorduras, conservando o equipamento e mantendo o seu 
brilho original. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Utilize SCREEN CLEANER com o equipamento desligado. Pulverize SCREEN 
CLEANER sobre o pano de microfibra e aplique sobre a superfície a ser limpa em 
movimentos laterais ou de baixo para cima, nunca em movimentos circulares. Finalize 
a limpeza da superfície utilizando a parte seca do pano de microfibra.    
IMPORTANTE: Nunca aplicar o produto diretamente no equipamento. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor e perfumado. 
 pH: 7,0 – 8,0 
 Teor de ativos: 1,0 – 3,0 % 
 Densidade: 0,990 – 1,010 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.270409/2012-84. 
  

SEGMENTOS DE MERCADO PARA O USO DE SCREEN CLEANER 
Escritórios, hospitais, escolas, indústrias, limpadoras, hotéis, Call Center e etc. 
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