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DESCRIÇÃO: 
Limpador, desinfetante e odorizador.  
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
∑Cloreto de benzalcônio 
∑Tensoativo Não iônico 
∑Corante 
∑Fragância 
∑  
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
Zix 40 é indicado para qualquer área ou superfície que necessite de limpeza e odorização tais como: pisos, 
paredes, louças sanitárias, ralos, depósitos de lixo. Zix 40 é ideal para uso em banheiros, lavatórios, lavabos, 
vestiários, corredores, etc. Sua aplicação se estende às indústrias, escolas, creches, lojas, hotéis, motéis, 
saunas, salões de ginástica, bares, restaurantes e a todas as áreas onde for necessário uma limpeza  com 
agradável perfume de lavanda. 
 
FINALIDADE: 
Zix 40 possui um extraordinário poder limpador e proporciona eficaz higienização de ambientes, ao mesmo 
tempo em que elimina os maus odores. Eficaz contra germes e bactérias. 
 
MODO DE USAR: 
Aplicar o produto com mop, pano ou esponja. 
 
CONCENTRAÇÃO DE USO: 
Desinfecção:                Usar o produto puro 
Limpeza e odorização: Diluir 30 a 40 ml do produto por litro de água (1:33 a 1:25). 
Para preservar sua ação germicida, Zix 40 não deve ser misturado com nada além de água. 
Tempo de contato: 10 minutos. 
 
VANTAGENS: 
Tensoativos catiônico e não iônico proporcionam limpeza profunda com ação bactericida. 
Ação bactericida para microorganismos gram-positivos e gram-negativos. 
Baixo poder espumante, não precisa de enxágue 
Excelente aroma. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 
Estado Físico: Líquido  
Cor: Verde 
Odor: Lavanda 
pH 100% (25º): 6,0 – 7,0 
Densidade (250C): 0,990 – 1,010 g/cm3  
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MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE: 
     
1-pH :                Técnica potenciométrica . Determinação do pH do produto puro. 
2-Densidade:      Técnica densimétrica. Determinação da densidade do produto puro, a 25ºC, utilizando 
densímetros. 
 
 
PRECAUÇÕES: 
Deve ser mantido fora do alcance de crianças. Evite o contato com olhos, pele e roupas. Em caso de contato 
com a pele, lavar imediatamente as partes atingidas com água  fria  em abundância. Em caso de contato com 
os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância por, no mínimo, 15 minutos. Remova lentes 
de contato, se forem utilizadas, e continue lavando com água corrente. Procure um médico imediatamente. 
Em caso de ingestão acidental, NÃO PROVOCAR VÔMITOS. Lavar imediatamente a boca com água e beber 
2 copos grandes de água. Procure um médico imediatamente. 
Em caso de inalação excessiva  transferir o acidentado para ambiente ventilado e não contaminado. Consultar 
um médico imediatamente.  
Nunca dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. 
 
 
VALIDADE: 
24  meses 
 
 
EMBALAGEM: 
Bombona plástica contendo 20 litros 
Frasco plástico de 5 litros. 
 
REGISTRO NO M.S: 3.0053.0767 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB. 
 


