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ASSERT CLOR 

 

1. Dados do produto 

Assert Clor Hospitalar possui em sua composição agente detergente que aliado 
ao hipoclorito de sódio é ideal para a limpeza, alvejamento e desinfecção em 
uma única aplicação. Indicado para a remoção de sujidades e desinfecção de 
superfícies laváveis, resistentes à ação do cloro. Com eficácia comprovada 
contra as bactérias: Staphlylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, 
Pseudomonas Aeruginosa e Escherichia Coli. 
 

Composição química: Hipoclorito de Sódio, Alcalinizante, Tensoativo Anfótero e 
Veículo. 
Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio 2,10% p/p  
Validade concentrado: 6 meses 
Validade diluído: 24 horas 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:................................................................................................................................. Líquido límpido viscoso 
Cor…........................................................................................................................................ Levemente amarelado 
Odor:......................................................................................................................................................Característico 
pH:...............................................................................................................................................................12,0 – 14,0 
Densidade (g/mL):.................................................................................................................................. 1,100 – 1,200 
 

3. Modo de uso 

PARA LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO: Diluir o produto em um recipiente não metálico, espalhar a solução na 

superfície a ser limpa com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop. Deixar agir por 10 

minutos em contato com a superfície, em seguida enxaguar. 

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza pesada e desinfecção 1/30 (33mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 

 

PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR IMERSÃO: Diluir o produto em um recipiente não metálico, deixar os 

utensílios e equipamentos imersos na solução por 10 minutos, em seguida enxaguar e secar.  

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza e desinfecção por imersão 1/30 (33mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 

 

PARA LIMPEZA LEVE COM GERADOR DE ESPUMA: Diluir o produto, colocar no reservatório do gerador de 

espuma, jatear sobre a superfície a ser limpa, deixar agir e em seguida enxaguar. 

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza leve com gerador de espuma 1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água) 5 minutos 

 

PARA LIMPEZA LEVE POR IMERSÃO: Diluir o produto em um recipiente não metálico, deixar os utensílios e 

equipamentos imersos na solução por 5 minutos, em seguida enxaguar e secar. 

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza leve por imersão 1/200 (5mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 
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4. Propriedades 

 Rende até 1000 litros 

 Limpeza e desinfecção eficientes 

 Ação em 10 minutos 

 Poder alvejante 
 

5. Embalagem 

 
Bombona: 2x5L 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 315120029  
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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