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 CONCENTRAX DESINFETANTE 
 

1. Dados do produto 

Desenvolvido com alto teor de ativo, para desinfetar, limpar e manter a 
higienização de ambientes em geral. Com agradáveis fragrâncias que garantem 
uma ótima perfumação. Por ser um produto super concentrado, economiza 
embalagens e reduz o espaço de armazenagem. 
Indicado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, como: pisos, 
sanitários, azulejos, ralos, superfícies pintadas esmaltadas, cozinhas, áreas 
externas, limpeza geral de ambientes internos e mármores. Ideal para ser 
usado em grandes áreas, tais como: shoppings, indústrias, hipermercados, 
aeroportos, dentre outros. Tem comprovada eficiência contra bactérias como: 
Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas aeruginosa. 
 
Composição Química: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Essência, 
Corante, Nonilfenol Etoxilado, Espessante, Sequestrante e Veículo.   
 
Validade: 24 meses 
 

 
 
 
 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto: ..............................................................................................................................................Líquido Leitoso 
Cor: .............................................................................................................................................. Rosa, Verde e Roxo 
Odor: ................................................................................................................................... Flowers, Fresh, Lavender 
pH: ................................................................................................................................................................. 7,0 – 9,0  
Viscosidade copo Ford Fuso 4 (segundos):  ................................................................................................. 20’’ - 90’’ 
Concentração (%) ............................................................................................................................................ 12 - 14 
Densidade (g/mL): ................................................................................................................................ 0,9900 - 1,010 
 
 

3. Modo de uso 

Desinfecção: Diluir 01 parte do produto em 15 partes de água, deixar agir por 10 minutos e em seguida enxaguar.  

Limpeza Geral: Diluir 1 parte do produto em 300 partes de água, aplicar com pano ou esponja sobre a área 

desejada. 

Manutenção: diluir 1 parte do produto em 500 partes de água, aplicar com pano ou esponja sobre a área 

desejada.  

*Para Limpeza Geral e Manutenção não é necessário enxague.  

 

4. Propriedades 

 Para superfícies laváveis em geral 

 Ação Bactericida 

 Rende até 2500L 

 Perfuma e desinfeta com alto rendimento 
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5. Embalagem 

Bombona: 2x5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 308280059. 
 
 
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem 
como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
sac@audaxco.com 
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