
Especificação CHS02 CXHS05

Nome Técnico Alvejante concentrado a base de hipoclorito de sódio

NCM | CEST 28289011 | 11.001.00

Registro Anvisa 3.2880.0012

Composição Hipoclorito de sódio, alcalinizante e veículo

pH 11,0 a 13,5

Cor Amarelado

Aspecto Físico Líquido

Densidade 1,03 a 1,07 g/ cm³

Substância Ativa Hipoclorito de sódio

% Substância Ativa 4 a 6%

Validade 120 dias a partir da data de fabricação

Volume por unidade 2L 5L

Peso unitário líquido 2,160 Kg 5,400 Kg

Peso unitário bruto 2,237 Kg 5,585 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 12,960 Kg 21,600 Kg

Peso caixa bruto 13,636 Kg 22,751 Kg

EAN-13 (produto) 7898058598012 7898058598005

DUN-14 (caixa) 17898058598019 17898058598002
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CLORO ATIVO
ALVEJANTE CONCENTRADO A BASE DE

HIPOCLORITO DE SODIO
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       O Cloro Ativo Guimarães é indicado para limpeza pesada, podendo ser utilizado na limpeza de
calçadas, escadas, pisos, muros de cimento, azulejos e telhas, com a finalidade de eliminar musgo, limo,
carunchos, e outros depósitos que se criam pela ação do tempo, umidade e sujeira. Utilize-o também para
limpeza diária de cozinhas e banheiros, desinfecção de vasos sanitários, ralos, pisos e outras superfícies
laváveis.

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#


(48) 3623-1175
www.guimaraespl.com

R. Manoel Francisco Bernardo, 535 - Vila Flor,
Capivari de Baixo - SC, 88745-000

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;
Usar luvas para sua aplicação;
Não reutilizar a embalagem para outros fins.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Limpeza paredes, telhados, muros e calçadas: aplicado diluído por meio de enxágue, pano,
esfregão ou esponja, dependendo da superfície a ser limpa. Neste caso as dosagens poderão
variar de acordo com o grau de sujeira a ser removida. Deixar a solução agir por alguns minutos
e depois enxaguar com água até total remoção.
Limpeza pesada em cimento e em áreas mais incrustadas: pode ser utilizado puro. A área a
ser limpa deverá ser molhada com água antes da aplicação do produto, para impedir a formação
de manchas. Deixar a solução agir por alguns minutos e depois enxaguar com água até total
remoção do produto. 
Banheiro: aplicar diretamente na parede do vaso sanitário para matar germes e eliminar
sujeiras. Indicado para pias, banheiras, azulejos e cerâmicos.
Desinfecção: para garantir a desinfecção deixar o produto agir por 10 minutos.
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Não são realizados testes em animais

Embalagem reciclada
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