Informações Técnicas

LIMPADOR FLUID AZULIM
LIMPADOR FUID AZULIM é um desinfetante
com alto poder bactericida.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Garante excelentes resultados na limpeza
e desinfecção de banheiros, áreas de
serviço, quintais, locais usados por
animais de estimação, fibras têxteis, pisos
sintéticos (paviflex e decorflex) e
superfícies laváveis em geral;
 Ideal para ser utilizado em dosadores;
 Ação bactericida frente às cepas de
Salmonella choleraesuis, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Puro: Para desinfecção de vasos sanitários,
ralos e latas de lixo aplique LIMPADOR FLUID
AZULIM diretamente sobre a superfície a ser
desinfetada e deixe agir por 10 minutos.
Diluído: Para limpeza dilua 1 parte de
LIMPADOR FLUID AZULIM em até 50 partes
de água, de acordo com o teor de sujidade a
ser removido.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! Irritante para os olhos e mucosas.
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos, contato com a pele. 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.
Lave os objetos ou utensílios usados como
medida antes de reutilizá-los.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
LAVANDA: 500g, 2kg, 5kg, 20L (BD) e 50L

Aspecto: Líquido
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 5,12

REGISTROS

COMPOSIÇÃO
Digluconato de Clorexidina, tensoativo não
iônico, espessante, neutralizante, conservante,
essência, corante e veículo.
Princípio Ativo: Digluconato de Clorexidina –
0,06%.

REGISTRO MS: 3.1282.0323
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CRQ II 023.00831
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