Informações Técnicas

MULTIUSO AZULIM BACTERICIDA
MULTIUSO
AZULIM
BACTERICIDA
elaborado para limpar e desinfetar superfícies
laváveis de cozinhas, banheiros, pisos,
azulejos e demais superfícies. Basta aplicar e
enxugar. Ação bactericida frente às cepas
Salmonella choleraesuis e Staphylococcus
aureus.

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.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Indicado para a limpeza de sujidades
gordurosas, incrustações, fuligem, poeira
e marcas de dedos;
❖ Pode ser aplicado em superfícies:
acrílicos, esmaltados, fórmicas, laminados,
plásticos, metais, vidros, espelhos e inox;
❖ Possui formulação balanceada e como
resultado favorável não há formação de
espuma;
❖ Não inflamável;
❖ Produto biodegradável.
❖ Ação Bactericida;
❖ Suave Perfume;
❖ Limpa mais e melhor.

MODO DE USAR
Recomenda-se testar em uma pequena área
antes de usar o produto.
LIMPEZA: Com a embalagem de MULTIUSO
AZULIM BACTERICIDA na posição vertical,
dirigir o jato sobre a superfície a ser limpa e
esfregar com um pano úmido ou esponja.
DESINFECÇÃO: Para eliminar os germes e as
bactérias aplicar o produto sobre a superfície e
deixar agir por no mínimo 10 minutos. Em
seguida, enxugue com um pano limpo e seco.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e
mucosas. Não ingerir. Evite a inalação,
aspiração e contato com os olhos e 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 dê nada por via oral a uma
pessoa inconsciente. Não utilizar para
desinfecção de alimentos. Depois de utilizar
este produto, lave e seque as mãos. Não
reutilize a embalagem vazia para outros fins.
Telefone de emergência (CEATOX): 0800
0148 110.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500 ml.

Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Verde
Odor: Perfumado
pH (tal qual): 5,0 – 7,0

REGISTROS
REGISTRO MS: 3.1282.0027.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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.
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