PROPRIEDADES
Indicação de uso:
Higienização e desinfecção de ambientes e superfícies em área comercial, residencial, industrial,
agrícola, automotivo, transporte coletivo (ônibus, vans, caminhões) e naútica, que necessitem
de ação efetiva.

VOCÊ SABIA? Nossa fórmula única e exclusiva, é composta de um
bactericida de última geração combinado com nanopartículas de SIO2 . Esse blend (mistura)
possibilita a ação do tensoativo, que é o principal responsável pela destruição da estrutura viral do Novo
Coronavirus (COVID 19).

MODO DE USAR
Em superfícies como pisos em geral, mesas, bancadas, paredes, metais, madeiras, plásticos,
borrachas, vidros etc. Aplicar diretamente sobre a superfície e espalhar com pano limpo,
dispensando o enxague.
No caso de tecidos, roupas, uniformes, todos os tipos de calçados, tapetes, cortinas, sofás e
estofamentos aplicar uma camada de aspecto úmido e simplesmente deixe secar.
Máquinas e equipamentos, ferramentas, utensílios esportivos, lazer ou prossional de qualquer
natureza aplicar e espalhar com pano ou esponja.
Deixar secar naturalmente.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:
É recomendado o uso de máscara durante a aplicação para evitar inalação excessiva ou ingestão acidental .

COMPOSIÇÃO
Nanoparticulas SIO2, Cloreto de Benzalcônio 3% (ultima geração), veículo, coadjuvante e tensoativo não iônico.
Principio Ativo: Cloreto de Benzalcônio 3%.

EMBALAGEM
500 ml pump e Rel : cx/12 unidades
5Litros: cx/ 4 unidades
20 Litros: 1 unidade
1000 Litros: IBC

RENDIMENTO
Pronto para uso e pode ser diluído em até 40 partes iguais de água.

NCM
38.24.99.79

VALIDADE
Validade por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se em
embalagem não aberta.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Evite contato prolongado com a pele. Em
caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas (CIT/RS 0800 721
3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia
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