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ASSERT MULTIUSO  

 
 

1. Dados do produto 

Assert Multiuso é um limpador hospitalar concentrado, desenvolvido para 
higienizar todos os tipos de pisos e superfícies laváveis, sem a necessidade de 
enxágue. Ideal para a limpeza de paredes, pias, azulejos, balcões, mesas de 
mármores, granitos e fórmicas, armários de aço, vinílico, ardósias, borracha.  A 
formulação do Assert Multiuso foi desenvolvida para gerar pouca espuma, 
removendo as sujidades sem a necessidade de enxágue. Com pH neutro, não 
agride superfícies e pisos impermeabilizados com acabamento acrílico. 
 
Composição química: Alcalinizante, Tensoativo Não Iônico, Atenuador de 
Espuma, Conservante, Solvente e Veículo.   
Validade concentrado: 24 meses 
Validade diluído: 7 dias, desde que armazenado em local seco e arejado. 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto...............................................................................................................................................Líquido Límpido 

Cor.....................................................................................................................................................................Incolor   

Odor........................................................................................................................................................Característico 

pH ...................................................................................................................................................................6,6 – 8,0 

Densidade (g/ml) .................................................................................................................................... 1,010- 1,020 

 

 

3. Modo de uso 

PARA LIMPEZA: Diluir o produto em um recipiente, espalhar a solução na superfície a ser limpa com auxílio de 

pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop. Deixar agir por 10 minutos, em seguida retirar o excesso 

com mop, pano ou microfibra limpos. Não necessita enxágue. 

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza 1/120 (33mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 

 

 MANUTENÇÃO DIARIA: Diluir o produto em um recipiente, espalhar a solução na superfície a ser limpa com 

auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, em seguida retirar o excesso residual e deixar 

secar. Não necessita enxágue. 

Método Diluição Tempo de contato 

Manutenção diária 1/150 (33mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 

 

PARA LIMPEZA COM LAVADORA AUTOMÁTICA: Diluir o produto em um recipiente, espalhar a solução na 

superfície a ser limpa com auxílio de mop. Não necessita enxágue.  

Método Diluição Tempo de contato 

Limpeza com lavadora automática 1/140 (33mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 
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4. Propriedades 

• pH neutro 

• Rende até 750 litros 

• Não agride pisos tratados  

• Uso em lavadoras automáticas com baixa espumação 

• Sem enxágue 
 

5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº: 25351.874954/2021-35 
 
 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 dele, bem como 
para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:  
sac@audaxco.com 
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