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Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Amarelo claro

Odor: Cloro

pH 100%: 12,0 – 14,0

Densidade (20ºC): 1,16 – 1,26 g/cm3

Químicas

Hipoclorito de Sódio – Teor de Cloro Ativo: 

10%

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional

Revisão  05  – 18/11/19

NCMCod

Embalagem
Bombona 5L

Bombona 20L

Validade
06 meses a partir da data de fabricação.

Características

Não necessita de EPI para manipulação 

da solução, quando diluída conforme 

recomendação.

Precauções

Vantagens

• Forte poder oxidante.

• Largo espectro antibacteriano. Na concentração de 100 ppm é 

eficaz contra:

• Acinetobacter baumannii

• Pseudomonas aeruginosa

• Staphylococcus aureus

• Salmonela choleraesuis

• Escherichia coli

Finalidade
Sanitizer H é indicado para uso em qualquer área que necessite de

desinfecção, tais como: pisos, paredes, vidros, portas e móveis de

aço, em hospitais, clínicas, consultórios médicos ou dentários.

Campo de aplicação
Uso em estabelecimentos de assistência à saúde.

Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas e artigos não Críticos.

Descrição

Modo de usar

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA, nº 3.0053.0829. Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9.

Sanitizer H

Utilize uma solução de, no mínimo, 100 ppm de Cloro Livre

(dosar de 1 mL a 3,5 mL do produto em 1 L de água, aferindo

a concentração de ativo de modo a garantir que a solução

tenha no mínimo 100 ppm).

Para determinas a concentração de ativo, insira uma fita de

análise de cloro (766600 Chlorine Test Paper) dentro da

solução de uso e leia o resultado comparando a coloração da

fita com o gabarito de cores presente no rótulo do tubo de

fitas.

As áreas a serem desinfetadas devem estar limpas.

1.) Aplicar o produto com uso de mop ou spray

2.) Deixar agir por no mínimo 10 minutos

Não misture o produto com nada além de água.


