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DESCRIÇÃO: 
 
Detergente e desinfetante concentrado para uso em limpeza geral e hospitalar em superfícies fixas. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 
Hospitais, clínicas, consultórios médicos, consultórios odontológicos e postos de saúde. 
 
FINALIDADE: 
 
Produto para limpeza e desinfecção de superfícies fixas tais como pisos, paredes, bancadas, portas 
mobiliários e artigos não críticos. 
 
MODO DE USAR: 
 
Não misture com nada exceto com água. Use o frasco spray etiquetado com as devidas informações 
do produto para misturá-lo e aplicá-lo. 
 

1. Aplique a solução de uso com um pano, mop ou esponja sobre a superfície a ser limpa ou 
desinfetada. 

2. Deixe agir por 10 minutos, para desinfecção. 
3. Não é necessário enxaguar. Seque com um pano, esponja ou mob. Ou deixe secar ao ar.  

 
Não utilizar em superfícies que entram em contato com alimento! 
 
Diluições de Uso: 
 

a) Desinfecção: Usar o produto diluído a 0,85% (8,5 mL de produto para 1  litro de água). 
b) Limpeza Geral: Usar o produto diluído de 0,75 a 1,5 % (7,5 a 15 mL de produto para 1 litro 

de água de acordo com a intensidade da sujidade). 
 

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico. 

 
VANTAGENS: 
 

• Limpa, desinfeta e desodoriza em uma única etapa. 
 

• Ação comprovada contra  as bactérias Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Choleraesuis 
e Staphylococcus aureus. 

 
• Inibe o crescimento de bactérias, fungos, mofo e bolor que causam o mau odor. 

 
• Sistema fechado de diluição dos concentrados. 

 
• Manuseio fácil e seguro. 

  
• Sistema completo de limpeza. Evita desperdícios de produto. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
a) FÍSICAS: 
 
Estado Físico: Líquido límpido 
 
Cor: Vermelho 
 
Odor:                                      Floral 
 
pH a 100% (25°C):                               12,5 – 13,5  
 
Densidade (20ºC):                  1,002 – 1,012 g/cm³ 

 
b) QUÍMICAS: 

 
Agente Sanitizante:    Quaternário de amônio 
  
Tensoativo não iônico: Álcool láurico etoxilado  
 
Sequestrante: Contém 
 
Corante:q Contém 
 
Fragrância: Contém 

 
PRECAUÇÕES: 
 
Verifique na FISPQ os riscos específicos e EPIs recomendados para o seu manuseio. 
 
VALIDADE: 
 
12 meses a partir da data de fabricação. 
 
EMBALAGEM: 
 
Bombona plástica de 5 litros. 
 
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA, nº 3.0053.0780.001-3. 
Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9 
 
 
 
 
 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA  ECOLAB 


