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FÁCIL 35 SMALL BUSINESS

FICHA TÉCNICA

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

4.1 A Linha Fácil Small Business apresenta 

produtos concentrados, embalados em 

frascos de 2 litros, equipados com 

misturadores automáticos, adequados para 

pequenas instituições. Com o simples abrir e 

fechar de uma torneira, o sistema dosa, 

automaticamente, soluções pronto uso, na 

quantidade certa, evitando desperdícios, 

poupando tempo e garantindo a eficácia da 

tarefa.

4.2 FÁCIL 35 SMALL BUSINESS é concentrado. 

Trabalha na diluição de 1:20, proporcionando 

grande economia no transporte e na 

armazenagem. 

4.3 FÁCIL 35 SMALL BUSINESS pode ser usado 

na limpeza de qualquer superfície lavável 

pois não deixa resíduos sólidos e não ataca 

superfícies pintadas.

4.4 Sua fragrância exclusiva e agradável, rica em 

aditivos fixadores e numa dosagem 

perfeitamente equilibrada, deixa o ambiente 

suavemente perfumado.

4.5 FÁCIL 35 SMALL BUSINESS não oxida 

metais. Contém aditivo anticorrosivo, 

permitindo o seu uso sobre superfícies 

metálicas e impedindo a formação de 

manchas no piso, em função da corrosão de 

pés de mesas e cadeiras. 

4.6 FÁCIL 35 SMALL BUSINESS possui pH 

levemente alcalino e não contém amoníaco. É 

biodegradável, apresenta baixa irritabilidade 

dérmica e ocular e não é inflamável.

4.7. Sua fórmula balanceada é capaz de remover 

sujeiras como fuligem e poluição, além de 

repelir a redeposição de poeira. Possui, em 

sua composição, um agente lubrificante que 

facilita o deslizar do pano sobre a superfície.

1 - PRODUTO

2 - DESCRIÇÃO

3 - APLICAÇÃO

FÁCIL 35 SMALL BUSINESS

 

A linha Fácil Small Business consiste de produtos 

concentrados, embalados em frascos plásticos 

descar táveis ,  prov idos de dosadores 

automáticos, adequados para utiliza  em 

pequenos ambientes. FÁCIL 35 SMALL 

BUSINESS é um limpador concentrado 

especialmente desenvolvido para limpeza  

profissional de vidros. Apresenta pH 

 e amoníaco.

Classe química dos princípios ativos: tensoativos 

aniônicos e solventes hidrossolúveis.

Teor de ativos: 23%

FÁCIL 35 SMALL BUSINESS foi especialmente 

desenvolvido para a limpeza de vidros, vidraças, 

cristais, vitrines, azulejos, parabrisas, podendo 

inclusive ser utilizado na limpeza de louças 

sanitárias, aço inox,  fórmicas e superfícies 

plásticas em geral.

ção

levemente 

alcalino não contém 



Oleak Indústria e Comércio Ltda
Rua Rondônia, 186 - Cotia - SP 
CEP 06703.710 - Fax: (11) 4616.0138 

Revisão: 01/02/2011
Versão: 002

Elaborado por: Carolina A.M. A. Laino

• Evitar o contato do produto com a pele.

• Lavar as mãos após o uso.

• Em caso de contato com os olhos, lavá-los com  

água em abundância.

• Em caso de ingestão, beber água em 

abundância e consultar um médico 

imediatamente, levando a embalagem do 

produto.

• Odor (solução 1:20).....................floral
o 3• Densidade a 20/4  C (g/cm  ).......0,990 a 1,000

• pH do produto puro......................9,5 a 10,5

• pH da solução 1:20......................9,0 a 10,0

• Lauriléter sulfato de sódio

• Álcool etílico

• Butilglicol

• EDTA tetrassódico

• Conservante

• Corante

• Essência

• Água

• Caixas com 2 frascos de 2 litros 

• Produto notificado na ANVISA/MS.

• Ficha de segurança - MSDS (Material Safety 

Data Sheet) disponível.

9 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

10 - COMPONENTES DA FÓRMULA

11 - APRESENTAÇÃO

12 - REGISTROS E DOCUMENTAÇÃO

• Cor (solução 1:20).......................azul 

• Teor de ativos totais (%)...............23%

(conjunto 

conector vendido separadamente).

5 - INSTRUÇÕES DE USO

6 - DILUIÇÃO  RECOMENDADA

8 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

FÁCIL SMALL BUSINESS é tão simples de ser 

usado que até uma criança é capaz de dosar 

soluções de limpeza, na concentração ideal. 

Basta apenas cortar o apêndice na parte superior 

da tampa, conectar as mangueiras na tampa 

dosadora e na torneira e abrir o registro. Não são 

necessários recipientes graduados e quaisquer 

outros equipamentos especiais. É necessário 

atenção especial quanto ao sentido do fluxo de 

água, indicado na tampa dosadora. Se o sentido 

não for obedecido, o sistema não dosará 

corretamente, podendo, inclusive, danificar 

irreversivelmente o produto.

O sistema funciona com precisão de +/- 10% na 

taxa de dosagem, num intervalo de vazão de 200 

a 700 litros/hora.

Aplicar a solução de FÁCIL 35 SMALL 

BUSINESS através de uma pistola pulverizadora 

sobre um pano limpo e que não solte fiapos. 

Passar o pano sobre a superfície em movimentos 

circulares. Uma única passada sobre a área já é 

suficiente para uma limpeza eficiente. Em 

seguida passar um pano seco e macio para obter 

brilho.

FÁCIL SMALL BUSINESS já sai do frasco na 

dosagem perfeita para se obter os melhores 

resultados. FÁCIL 35 SMALL BUSINESS 

trabalha na diluição de 1:20. Cada frasco dosa, 

aproximadamente, 40 litros de solução 

limpadora.

• Manter a embalagem na posição vertical.

• Desconectar as mangueiras após o uso.

• Evitar estocar sob temperaturas elevadas.

• Não reutilizar a embalagem vazia.


