Informações Técnicas

MULTIUSO AZULIM OXI
MULTIUSO AZULIM OXI foi especialmente
elaborado com peróxido de hidrogênio que
libera micro bolhas de oxigênio que remove as
sujeiras mais difíceis.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Indicado para superfícies laváveis (parede,
bancada, mesa, azulejo, fórmica, pia, box
de banheiro, vaso sanitário, banheira),
fogão, geladeira, micro-ondas, exaustor e
máquina de lavar.
 Possui formulação balanceada e como
resultado favorável não há formação de
espuma;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Recomenda-se testar em uma pequena área
antes de usar. Não agite o produto antes de
usar. Com a embalagem de MULTIUSO
AZULIM OXI na posição vertical, dirija o jato
sobre a superfície a ser limpa e esfregue com
um pano ou esponja. Em seguida, enxugue
com um pano limpo e úmido. Para limpar
manchas de gordura, deixe o produto agir
sobre a mancha antes de enxugar. Repetir se
necessário. Para peles sensíveis use luvas.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 5,5 – 7,5
Aparência: Líquido Límpido
Cor: Incolor
Odor: Perfumado

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 aplique em
superfície
aquecida.
Não
reutilize
a
embalagem vazia para outros fins.
ATENÇÃO: EM CONTATO COM MATERIAL
COMBUSTÍVEL
PODERÁ
SER
INFLAMÁVEL. ENXAGUE BANHEIRAS E
BOXES DE BANHEIRO COM ÁGUA DEPOIS
DE USAR ESTE PRODUTO. NÃO APLIQUE
EM UTENSÍLIOS DE COZINHA, MÁRMORE,
BRONZE,
PISOS
ENCERADOS,
SUPERFÍCIE DE MADEIRA ENVERNIZADA,
COBRE E LATÃO. EM SUPERFÍCIES
PINTADAS, TESTE EM UMA PEQUENA
ÁREA
ESCONDIDA
PRIMEIRO.
NÃO
MISTURAR COM PRODUTOS ÁCIDOS OU A
BASE DE AMÔNIA.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500 ml.

COMPOSIÇÃO

REGISTROS

Peróxido de Hidrogênio, aditivo, solvente,
sequestrante,
estabilizante,
adjuvante,
tensoativo não iônico, fragrância e veículo.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.132498/2014-23

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