BOLETIM INFORMATIVO
HIPOCLORITO POWER 6% CLORO ATIVO

PRODUTO:

DESINFETANTE DE USO GERAL Á BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Líquido amarelado, transparente, de odor característico a cloro.
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ATIVA GERMICIDA:
A base de Hipoclorito de Sódio concentrado (6% Cloro Ativo), e Água
DILUIÇÃO RECOMENDADA:
BACTERICIDA

01 litro de produto para 50 litros de água

BACTERIOSTÁTICO

01 litro de produto para 200 litros de água
01 litro de produto para 20 litros de água

PARA ALVEJAMENTO DE TECIDOS

01 litro de produto mais 5 litros de água

1% CLORO ATIVO

APLICAÇÃO:
Indicado para Desinfecção de pisos e superfícies fixas, alvejamento de tecidos e limpeza em geral.
INSTRUÇÕES DE USO:
Aplicar o produto na diluição recomendada segundo o uso bactericida ou bacteriostático. Aplicar na superfície
com pano, mop, pulverizador, escova ou fibra sintética e deixar agir por 10 minutos. Enxaguar ou usar pano
molhado com água limpa e em seguida enxugar as áreas com pano limpo.
Para limpeza aplicar o produto mais ou menos concentrado de acordo com a sujidade.
PRECAUÇÕES, RISCOS, MEDIDAS PREVENTIVAS E PRIMEIROS -SOCORROS:
Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
Soluções de Hipoclorito de sódio são relativamente corrosivas á pele e tecidos, seu manuseio deve ser
obrigatoriamente com botas e luvas de proteção.
Em contato com os olhos, lavá-los com bastante água e providenciar cuidados médicos.
Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e providenciar cuidados médicos.
ATENÇÃO:
Não misture com outros produtos, a mistura com ácidos ou produtos á base de amônia, produz gases tóxicos.
APRESENTAÇÃO:
caixa com 12 frascos de 1 litro e caixa com 4 galões de 5 litros.
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