FICHA TÉCNICA

DESINFET PLUS FLORAL
DESINFETANTE CONCENTRADO

PROPRIEDADES:
DESINFET PLUS FLORAL é recomendado para uso geral, limpeza e desinfecção de ralos, pisos, azulejos e superfícies pintadas ou esmaltadas, louças sanitárias, etc.
INSTRUÇÕES DE USO:
Desinfecção: Aplicar o produto na diluição de até 1:30, espalhar e deixar agir por 10 minutos. Remover o excesso se necessário.
Até 1:50 - Ação bacteriostática para a limpeza e lavação de banheiros.
Até 1:100 - Ação bacteriostática residual na limpeza de pisos, paredes e azulejos.
PRECAUÇÕES:
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do
produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou
aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o
produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.
CUIDADOS:
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não
reutilizar as embalagens. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
COMPOSIÇÃO:
Cloreto de Alquil di-metil, Benzil Amônio - 1,0%p/p, PHMB-POLI (Hexametileno Biguanida) - 0,4%p/p, tensoativo não iônico, conservantes metilcloroisotiazolinona,
metilsotiazolinona, resina opalecente, corante, perfume e água.
COMPONENTE ATIVO:
Cloreto de Alquil di-metil, Benzil Amônio - 1,0%p/p
PHMB-POLI (Hexametileno Biguanida) - 0,4%p/p
DADOS TÉCNICOS:

ASPECTO:
ODOR:
COR:
pH:
DENSIDADE:
VISCOSIDADE COPO FORD Nº4:
Produto saneante registrado na ANVISA:

Líquido leitoso
BB, Floral e Eucalipto
Azul / Rosa e Branco
6,60 - 7,60
1,020 - 1,050g/cm³
9 - 11s
3.2662.0010.003-5
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