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LIMAX - GOTAPLUS 
Desincrustante detergente  
“Brilha casa de banho”  
 
 

Porquê escolher LIMAX?  
 

 
LIMAX elimina os resíduos da água, limpa perfeitamente a cerâmica, ótimo como anti nebulização, 
ideal para chuveiros e cabines de duche, remove eficazmente a gordura, sujidade e calcário. Com 
base em ácido cítrico (contido no limão), pelo que é classificado como detergente biodegradável. 
NÃO prejudicial. Ataca resíduos calcários e oxidações em pouco tempo, voltando a superfície 
tratada ao seu brilho original. Pode ser utilizado em completa segurança porque é um produto de 
derivação natural, com um agradável aroma lima-limão e não é irritante.  
 
Diluído em água, pode ser utilizado também como um ótimo limpador para solos cerâmicos.  
  

Como utilizar o LIMAX? 
 
O LIMAX é normalmente usado PURO.  
 
Para abrilhantar superfícies: deixar atual uns 30segundos e depois eliminar a sujidade 
desincrustada com um pano ou esponja molhada em água.  
 
Para abrilhantar torneiras: aconselha-se um enxaguado apropriado com água limpa e uma 
secagem perfeita.  
 
Como anti embaciante em cabines de duche: pulverizar sobre a superfície, deixar atuar e secar 
de forma natural.  
 

O LIMAX pode ser diluído a 10% em água para fazer a limpeza geral de cerâmica, garantindo um 
bom enxaguamento após a limpeza. 
 

Onde se pode utilizar o LIMAX? 
 
 

Em cada sector ou situação em que seja necessário limpar cerâmica, torneiras, metais, plexiglass, 
cromados, etc ... 

Também pode ser utilizado para limpeza de metais não ferrosos (cobre, latão), em que 

recomendamos um enxaguamento posterior com água para eliminar o excesso de produto. 
 
Não de pode utilizar sobre mármores ou pedras calcária.  
 
Embalagens disponíveis:  
 

Embalagens: Acondicionamento:  

Pulverizador 750 ML Caixa c/ 12 unidades  
 


