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PEDRA SANITÁRIA AZULIM é um odorizante 
sanitário especialmente elaborado para deixar 
seu vaso sanitário limpo e perfumado.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 
 A PEDRA SANITÁRIA AZULIM pode ser 

encontrada nas versões: FLORAL, 
JASMIM, EUCALIPTO e LAVANDA; 

 Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 

1 – Retire a pedra do saco plástico; 
2 – Quebre a haste na parte mais fina para 
possibilitar o encaixe da pedra; 
3 – Encaixe a pedra na parte menor da haste; 
4 – Pendure a haste na borda do vaso, 
embaixo do fluxo de água. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aparência: Sólido 
pH (solução alcoólica 1%): 6,0 – 10,0 
Cor: 
EUCALIPTO: Verde 
FLORAL: Rosa 
JASMIM: Azul 
LAVANDA: Violeta 
Odor: Perfumado 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Paradiclorobenzeno, lauril sulfato de sódio, 
espessante, corante e fragrância. 
 

RECOMENDAÇÕES PARA 
CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

DO PRODUTO 
 
Para conservação da qualidade do produto 
manter a embalagem protegida do sol e do 
calor. Não armazenar em temperatura acima 
de 40º C. Mantenha o produto em sua 
embalagem original e à temperatura ambiente. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a pele. 

Em caso de contato com os olhos e pele, lave 
imediatamente com água em abundância.  Em 
caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Evite contato prolongado com a pele. 
Depois de utilizar este produto lave e seque as 
mãos. Telefone de emergência (CEATOX) 
0800 0148 110. Não reutilize a embalagem 
vazia. Água: pode faltar. Não desperdice. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Caixa de cartolina 12X25g e sache 48X25g. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.139641/2009-36. 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


