Informações Técnicas

BLOCO SANITÁRIO AZULIM
BLOCO PARA CAIXA ACOPLADA AZULIM
mantém o vaso sanitário limpo e com uma
agradável fragrância.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ O AZULIM BLOCO PARA CAIXA
ACOPLADA pode ser encontrado nas
versões: CITRUS e LAVANDA;
❖ Produto de fácil aplicação;
❖ Proporciona uma higienização eficiente
que se inicia na caixa acoplada e se
estende por todas as paredes do vaso
sanitário;
❖ Mantém seu vaso sanitário limpo e
perfumado, além de liberar uma coloração
na água a cada descarga;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Atenção: Evite o contato das mãos
diretamente com o produto. Não retire a
película protetora que envolve o produto, pois
o mesmo é solúvel em água e irá se dissolver.
1. Retire o produto da embalagem;
2. Remova a tampa da caixa acoplada;
3. Jogue o bloco dentro da caixa acoplada e
longe da saída de água;
4. Recoloque a tampa e aguarde 5 a 10
minutos para acionar a descarga;
5. Quando a coloração da água diminuir,
coloque outro BLOCO PARA CAIXA
ACOPLADA AZULIM.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Sólido
Cor: Verde (CITRUS) e Violeta (LAVANDA)
Odor: Perfumado
pH (solução 1%): 6,5 – 8,0

COMPOSIÇÃO

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original em local fresco, longe de fonte de
calor e luz direta.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir.
Evite inalação ou aspiração, contato com os
olhos e contato com a pele. Em caso de
contato com os olhos e a 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 o contato prolongado com a
pele. Depois de utilizar este produto, lave e
seque as mãos. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Não reutilizar a
embalagem vazia. Não misture com outros
produtos.
Água:
pode
faltar.
Não
desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
50g.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.543432/2019-70.

FABRICADO POR
DETERLIMP IND. E COM. DETERGENTES
LTDA
www.deterlimp.com.br

Dodecilbenzenosulfonato
de
sódio,
coadjuvante, fragrância, corante e veículo.

DISTRIBUÍDO POR:
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
FONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

