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FAQ LIMPE PRO 

 

 

1) Utilizei o produto e meu piso ainda está sujo. O que fazer? 

- Caso persista algum resíduo sobre a superfície, repita o processo de limpeza; 

- Certifique-se de ter deixado o produto agir por 10 minutos e de ter esfregado com intensidade 

a superfície. Se necessário, deixe agir por mais tempo; 

- Certifique-se de que a superfície tenha sido enxaguada; 

- A “sujeira” em referência pode ser uma mancha. Óleo e graxa serão removidos com o Limpe 

Pro. Para outros tipos de manchas, você deve usar um produto específico.  

 

 

 

2) Esqueci o produto no piso e ele secou. O que devo fazer? 

 

- O Limpe Pro possui base vegetal e não vai manchar a superfície, mas é importante que enxague 

e seque bem a área.  

 

 

 

3) Meu piso está manchado. O Limpe Pro vai resolver? 

 

- O Limpe Pro é indicado para a limpeza pesada e é altamente eficiente para a remoção de 

sujeiras impregnadas, manchas de óleo e graxa. Para outros tipos de manchas, talvez seja 

necessária a aplicação de produto específico; 

- Existem casos que não se tratam de manchas, mas de patologias na superfície. Neste caso, é 

recomendado o uso de produtos específicos para este fim. 

 

 

 

4) O Limpe Pro também elimina as sujeiras do rejunte? 

 

- Sim. O Limpe Pro confere excelente resultado na remoção de sujeiras impregnadas em 

rejuntes. 

 

 

 

5) A área de aplicação tem circulação de criança / pet. Posso utilizar o produto? 

 

- Sim. O Limpe Pro possui base vegetal e não é tóxico. 
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6) Posso usar o produto em qualquer tipo de piso? 

 

- Sim. O Limpe Pro é indicado especialmente para pisos de alto tráfego e que concentram 

sujeiras impregnadas. No entanto, ele também pode ser utilizado em outros tipos de pisos, pois 

sua base vegetal não vai danificar a superfície; 

- O Limpe Pro oferece praticidade na hora da limpeza, pois ele pode ser aplicado em diferentes 

tipos de pisos e em ambientes internos e externos. É o caso de calçadas de cimento, cerâmica 

antiderrapante, pisos de pedra como a pedra mineira, pisos de piscina, entre outros. 

 

 

 

7) Minha empresa possui certificação ISO e exige cuidados específicos na hora da limpeza. 

Posso utilizar o Limpe Pro? 

 

- Sim. Um dos grandes destaques do Limpe Pro está justamente na sua composição. Ele possui 

base vegetal, livre de ácidos corrosivos e tóxicos. Ele oferece segurança para quem manipula o 

produto, para o meio ambiente e também para a superfície tratada; 

- O Limpe Pro também é 100% biodegradável. Ele não deixa resíduos e em apenas 18 dias é 

totalmente absorvido pela natureza, causando menos impacto ambiental; 

- O produto tem fórmula concentrada que gera alta eficiência. A quantidade adequada de produto 

e o uso reduzido de água, evita o desperdício. 

 

 

 

8) Preciso limpar uma área em que a água e o produto escoam em terra/grama/plantas/flores. 

Posso utilizar o Limpe Pro? 

 

- Sim. Um dos grandes destaques do Limpe Pro está justamente na sua composição. Ele possui 

base vegetal, livre de ácidos corrosivos e tóxicos e não vai danificar as demais áreas que entrar 

em contato. Além disso, ele é 100% biodegradável. Em apenas 18 dias será totalmente absorvido 

pela natureza, causando menos impacto ambiental. 

 

 

 

9) Necessito de equipe ou equipamentos especiais para realizar a limpeza pesada? 

 

- Não. O Limpe Pro oferece grandes resultados com pouco esforço. Após a diluição do produto, 

deixe agir por aproximadamente 10 minutos. Esfregue com intensidade utilizando fibras, 

vassouras, acessórios de limpeza apropriados ou, em ambientes externos, simplesmente 

enxague utilizando uma lavadora de alta pressão WAP. Caso persista algum resíduo sobre a 

superfície, repita a operação. 

- A lavadora de alta pressão Wap confere agilidade na hora de limpeza, uma vez que o Limpe 

Pro solta a sujidade e a lavadora “varre” esta sujeira. 
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10) Qual é o rendimento do produto? 

 

- O Limpe Pro é um produto de alto rendimento e eficiência e deve ser diluído de acordo com o 

grau de sujidade da superfície a ser limpa.  A diluição permite que você utilize o produto na 

quantidade certa, evitando o desperdício. Consulte o rótulo ou o manual do produto para 

identificar a diluição recomendada. 

- Quando a limpeza do piso é realizada com frequência, não existe acúmulo de sujeira e essa 

manutenção garante um desempenho ainda maior. Com uma pequena quantidade de produto é 

possível limpar uma grande área.  

 

 

 

11) Depois da aplicação do produto verifiquei que diluí de forma errada. O que fazer? 

 

- O Limpe Pro possui base vegetal, portanto, não irá danificar a superfície, mesmo que a 

quantidade aplicada seja maior que a recomendada.  

- Se você fez uma diluição maior, dependendo do grau de sujidade, ainda assim conseguirá 

resultados com o produto. Caso seja necessário, repita a aplicação ou faça uma nova diluição e 

aplique. 

 

 

 

 

 


