
ABC - Accelerated Bowl Cleaner

Observação: Não usar em pias, banheiras ou superfícies 

esmaltadas de porcelana. Não usar em nenhuma superfície 

que pode ser danificada por ácido. Não misturar o produto 

com alvejantes com cloro ou outras substâncias químicas. 

6492 34029090

Embalagem
Caixa com 12 frascos com 946 mL cada.

Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Rosa (concentrado) / Violeta (em 

água)

pH 100%: <1,0

Densidade (20ºC): 1,017 – 1,127 g/cm3

Químicas

Fragância: Contém

Corante: Contém

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional

Revisão 03 – 08/03/19

NCMCod

Validade
36 meses a partir da data de fabricação.

Características

Manter fora do alcance de crianças. 

Produto corrosivo, causa queimaduras 

químicas. Evitar contato com a pele e 

roupas. Não inalar vapores ou névoa. Não 

ingerir. Em caso de ingestão acidental, 

NÃO PROVOCAR VÔMITOS. Evitar 

contato com os olhos. Depois de utilizar 

este produto, lave e seque as mãos.  

Para maiores informações, consulte a 

Ficha de Informações de Segurança de 

Produto Químico (FISPQ).

Precauções

Vantagens
• Ação rápida e economia de tempo;

• Deixa vasos sanitários e mictórios limpos e com aroma agradável;

• Remove com eficiência incrustações de limo, ferrugem e depósitos de ácido úrico;

• Contém inibidores de corrosão.

Finalidade
ABC – Accelerated Bow l Cleaner é um líquido que proporciona uma eficiência 

máxima e rapidez na remoção de todos os tipos de incrustações de peças sanitárias 

de porcelana vitrif icada. Limpa e neutraliza odores.

Campo de aplicação
Restaurantes, hotéis, escolas, hospitais,shopping centers, motéis, etc.

Limpador para vasos sanitários de ação rápida. Limpa e neutraliza os odores.

Descrição

Modo de usar

1 Remova a água do vaso com uma escova sanitária;

5 Enxaguar e lavar a escova sanitária.

2 Despejar 28 mL do produto na escova sanitária. ABC 

ficará violeta quando diluído com água;

3 Limpar toda a superfície do vaso, especialmente as 

bordas e saídas de água;.

4 Deixar agir por 10 minutos;
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