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FACILITA ÁGUA SANITÁRIA
1. Dados do produto
Excelente alvejante para roupas brancas, possui forte ação desinfetante e
bactericida, eliminando os microrganismos e ajudando na prevenção de
doenças. Formulada com cloro ativo de alta qualidade, garantindo assim a
eficiência e segurança do produto.
Indicado para desinfetar ralos, lixeiras, vasos sanitários, banheiros, pisos não
tratados, mármores, louças, vidros, cerâmicas, azulejos em geral. Excelente
alvejante de tecidos.
Composição Química: Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio e Veículo.
Validade: 6 meses

2. Propriedades físico-químicas:
Aspecto..............................................................................................................................................Líquido Límpido
Cor..............................................................................................................................................................Amarelado
Odor........................................................................................................................................................Característico
pH ...................... ........................................................................................................................................12,0 – 13,5
Teor de cloro ativo (%).....................................................................................................................................2,0- 2,5
Densidade (g/ml) ...................................................................................................................................1,030 – 1,038

3. Modo de uso
Para lavagem de roupas: Para alvejar, adicione 1 copo (200 mL) de FACILITA ÁGUA SANITÁRIA para cada 20 litros
de água. Deixe de molho por 30 minutos antes de iniciar a lavagem no tanque ou na máquina. Lembre-se: Não
utilize em roupas coloridas.
Para tirar manchas: Dilua ½ copo (100 mL) de FACILITA ÁGUA SANITÁRIA em 5 litros de água. Coloque as roupas
de molho de 5 a 15 minutos. Enxágue. Importante: Não use FACILITA ÁGUA
SANITÁRIA em tecidos de lã, seda, couro, lycra, roupas coloridas e qualquer roupa que apresente este símbolo
nas etiquetas:
.
Para limpeza de banheiras e pias: Tampe o ralo e encha com água limpa a banheira ou a pia. Adicione ½ copo
(100 mL) de FACILITA ÁGUA SANITÁRIA para cada 10 litros de água. Deixe agir por 60 minutos. Enxágue.
Para limpeza de vidros, louças, porcelanas, mármores, plásticos e cerâmicas: Em um balde
coloque 1 litro de água limpa. Em seguida, adicione 3 colheres de sopa (45 mL) de FACILITA ÁGUA SANITÁRIA.
Limpe os objetos com esponja ou pano molhado nesta solução. Enxágue.
Para limpeza de vasos sanitários e ralos: Para remoção da sujeira incrustada, despeje FACILITA ÁGUA
SANITÁRIA pura e deixe agir por 10 minutos. Enxágue.
Para limpeza geral: Cozinhas, pisos azulejos e paredes. Adicione 1 copo (200 mL) de FACILITA ÁGUA
SANITÁRIA para cada 5 litros de água. Deixe de molho por 10 minutos. Enxágue.
Para desinfecção: Usar o produto puro, tempo de contato é de 10 minutos. Recomendação: Teste o produto em
pequenas áreas antes de aplicá-lo.
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4. Propriedades




Fácil de aplicar
Excelente poder alvejante
Excelente poder bactericida para louças sanitárias

5. Embalagem
Bombona: 2X5 L;
Frasco: 6x2 L;
Frasco: 12X1 L ;

6. ANVISA
Produto Registrado na Anvisa nº 308280062.
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

