Informações Técnicas
HIGIENIZADOR DE SUPERFÍCIES E INSTRUMENTOS ONLY
HIGIENIZADOR
DE
SUPERFÍCIES
E
INSTRUMENTOS ONLY foi especialmente
desenvolvido para a limpeza e desinfecção de
superfícies e instrumentos para manicure,
pedicure, podólogos, esteticistas, barbeiros e
cabeleireiros.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, em local arejado, ao abrigo de luz e
bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Possui satisfatória ação bactericida frente
as
cepas
Staphylococcus
aureus,
Salmonella choleraesuis, Pseudomonas
aeruginosa e Escherichia coli;
 Elimina resíduos de sangue e derivados;
 Reduz ao máximo a carga microbiana;
 Evita a aderência de biofilme no
instrumental;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
O HIGIENIZADOR DE SUPERFÍCIES E
INSTRUMENTOS ONLY é um produto pronto
para o uso.
Frasco 500ml: Gire o bico do gatilho para a
posição ON. Aplique o produto sobre a
superfície ou sobre os instrumentos e deixe em
contato por no mínimo 10 minutos. Esfregue e
em seguida enxague com água limpa.
Frasco 1L: Aplique o produto sobre a
superfície ou sobre os instrumentos e deixe em
contato por no mínimo 10 minutos. Esfregue e
em seguida enxague com água limpa.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite a inalação, aspiração e
contato com os olhos e 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, não provoque vômito e consulte
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o
médico levando o rótulo do produto. Não utilizar
para desinfecção de alimentos. Não reutilize a
embalagem vazia. Não misturar com outros
produtos. Depois de utilizar este produto, lave e
seque as mãos. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. “Água: pode faltar.
Não desperdice.”

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500ml e 1L.

Importante: Usar luvas para sua aplicação.
Após desinfecção os instrumentos devem ser
submetidos a esterilização.

REGISTROS
REGISTRO MS: 3.1282.0057.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
pH (tal qual): 7,0 – 9,0
Aparência: Líquido Opaco
Cor: Verde
Odor: Característico

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

COMPOSIÇÃO
Cloreto de didecil dimetil amônio / cloreto de
alquil amido propil dimetil benzil amônio,
solvente, alcalinizantes, nonilfenol etoxilado,
tensoativo não iônico, sequestrante, aditivo,
conservante, fragrância, corante e veículo.
Princípio ativo: Cloreto de didecil dimetil
amônio / cloreto de alquil amido propil dimetil
benzil amônio … 0,26%
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