
Especificação AS02 CXAS05

Nome Técnico Desinfetante a base de hipoclorito de sódio

NCM | CEST 28289019 | 11.001.00

Registro Anvisa 3.2880.0010

Composição Hipoclorito de sódio, alcalinizante e veículo

pH 11,5 a 13,5

Cor Amarelado

Aspecto Físico Líquido

Densidade 1,02 a 1,04 g/ cm³

Substância Ativa Hipoclorito de sódio

% Substância Ativa 2 a 2,5 % p/p

Validade 6 meses a partir da data de fabricação

Volume por unidade 2L 5L

Peso unitário líquido 2,068 Kg 5,170 Kg

Peso unitário bruto 2,144 Kg 5,355 Kg

Dimensões unidade (alt. x larg.) 30,5 cm x 10,0 cm 32,78 cm x 18,8 cm

Embalagem 6 UN/CX 4 UN/CX 

Dimensões caixa ( alt. x larg. x prof.) 31,7 cm x 31,5 cm x 22,7 cm 33,0 cm  x 28,4 cm  x 38,0 cm

Volume caixa 0,02266 m³ 0,03561 m³

Peso caixa líquido 12,408 Kg 20,680 Kg

Peso caixa bruto 13,081 Kg 21,8312 Kg

EAN-13 (produto) 7898058598135 7898058598142

DUN-14 (caixa) 17898058598132 17898058598149
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ÁGUA SANITÁRIA
CLORO ATIVO
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       A Água Sanitária Guimarães é indicada para limpeza pesada podendo ser utilizada na limpeza diária,
desinfecção de banheiros, vasos sanitários e ralos, remoção de manchas. Este produto pode ser utilizado
em qualquer tipo de piso e superfície lavável, inclusive na lavagem de roupas. 

CARACTERÍSTICAS

*As informações de peso e dimensões podem sofrer alteração ±5% 

https://www.google.com/search?q=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&ei=17UtY5H1GIaSwbkPi4S2yA8&ved=0ahUKEwjRvLjfg6v6AhUGSTABHQuCDfkQ4dUDCA4&uact=5&oq=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoGCAAQHhAWOgIIJjoFCCEQoAE6CAghEB4QFhAdSgQIQRgASgQIRhgAUNoDWP0YYK8eaAFwAXgAgAHiAogB0iiSAQQzLTE2mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz#


RECOMENDAÇÕES DE USO

Lavagem de Roupas: Adicione 100 mL (1⁄2 copo) de água sanitária em um balde de 10 litros de
água, misture bem e mergulhe a roupa. Deixe de molho durante 1 hora e enxágue bem antes de
iniciar a lavagem no tanque ou na máquina.
Remoção de Manchas Difíceis: Adicione 200 ml (1 copo) de água sanitária para cada 5 L de
água. Misture. Deixe agir por 10 minutos, enxágue bem e após proceda com a lavagem normal.
Limpeza em Geral: Em banheiros, cozinhas, pisos, azulejos e paredes adicione 200 mL (1 copo)
de  água sanitária para cada 10 L de água. Misture. Aplique. Deixe agir por 10 minutos e enxágue.
Desinfecção: Use a  água sanitária pura e deixe agir por 10 minutos e enxágue posteriormente.
Combate as Larvas do Mosquito da Dengue: Adicione 2 mL de água sanitária para cada 1 litro
de água a ser tratada. 
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Alveja

Desinfeta

Não são realizados testes em animais

Embalagem reciclada
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IMAGENS  DOS PRODUTOS

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Não ingerir;
Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele;
Lavar os objetivos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los;
Não usar em recipientes e objetos metálicos.
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Tira manchas

Combate o crescimento da larva do
mosquito da dengue

https://www.google.com/search?q=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&ei=17UtY5H1GIaSwbkPi4S2yA8&ved=0ahUKEwjRvLjfg6v6AhUGSTABHQuCDfkQ4dUDCA4&uact=5&oq=guimar%C3%A3es+produtos+de+limpeza+TELEFONE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoGCAAQHhAWOgIIJjoFCCEQoAE6CAghEB4QFhAdSgQIQRgASgQIRhgAUNoDWP0YYK8eaAFwAXgAgAHiAogB0iiSAQQzLTE2mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz#

