Informações Técnicas
ZEROBAC ÁLCOOL 70º INPM COM QUATERNÁRIO
DE AMÔNIO
ZEROBAC ÁLCOOL 70º INPM COM
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO é indicado para
a higienização doméstica de vidros, pisos,
azulejos e fórmicas.

MODO DE USAR
Antes da aplicação recomenda-se testar em
uma pequena área.
Para abrir, gire o bico do gatilho para a
posição ON. Com o frasco na posição vertical,
borrife o ZEROBAC ÁLCOOL 70º INPM COM
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO sobre a
superfície a ser higienizada e em seguida,
esfregue um pano limpo seco ou úmido e
depois esfregue-o na superfície.
ATENÇÃO: Usar luvas para sua aplicação.
Não derramar sobre o fogo. Não aplicar sobre
pessoas, alimento e animais. Não perfurar a
embalagem. Não aplicar próximo a chamas.
Proibido reutilizar a embalagem. Não expor a
temperatura superior a 50ºC. Não utilizar em
superfícies sensíveis ao álcool como: Não
utilizar para desinfecção de alimentos. Não
misturar com outros produtos.

PRECAUÇÕES
PERIGO! PRODUTO INFLAMÁVEL.
CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Evite
inalação ou aspiração e o contato com os
olhos.
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de
contato com os olhos, 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 queimadura, lavar a área com água
corrente. Em caso de ingestão acidental, não
induzir o vômito. Consulte um médico
imediatamente, levando a embalagem ou o
rótulo do produto. CEATOX – Centro de
Assistência Toxicológica Atendimento 24
horas: Fone 0800 0148 110. NÃO INGERIR –
CONTÉM DESNATURANTE. O produto
contém como desnaturante o BENZOATO DE
DENATÔNIO. Água: Pode faltar. Não
desperdice!

PRAZO DE VALIDADE
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Líquido
Cor: Azul
Odor: Característico
pH (tal qual): 6,0 – 9,0
Teor Alcoólico: 70% p/p

COMPOSIÇÃO
Quaternário de Amônio, álcool etílico,
conservante, aditivo,
desnaturante, agente de controle de pH,
corante e veículo.
Princípio Ativo: Quaternário de Amônio –
0,2% p/p e Álcool Etílico 70% p/p.

180 dias a partir da data de fabricação.
Conforme RDC 350/2020.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Frasco Spray 500mL.

REGISTRO
Isento de registro conforme RDC 350/2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original bem fechada após o uso. Manter em
local coberto, ventilado e ao abrigo do sol,
calor e fontes de ignição. Não reutilizar a
embalagem vazia. Manter afastado do fogo e
do calor.
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