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 ASSERT PEROX 
 
 

1. Dados do produto 

Assert Perox é um potente limpador e desinfetante hospitalar concentrado, à 
base de peróxido de hidrogênio, para superfícies fixas e artigos não críticos.  A 
propriedade oxidante aliada ao alto poder de limpeza, é eficiente na 
desinfecção, alvejamento, higienização e neutralização de odores em uma 
única operação, inclusive na presença de matéria orgânica. Eficácia 
comprovada frente às bactérias Staphylococus Aureus, Salmonella 
Choleraesuis, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli e Enterococcus Hirae. 
 
Composição química: Peróxido De Hidrogênio, Tensoativo Não Iônico, 
Coadjuvante, Alcalinizante, Acidificante, Estabilizante e Veículo. 
Princípio ativo: Peróxido de Hidrogênio 7,0 %.   
Validade concentrado: 24 meses 
Validade diluído: 24 horas 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

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

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

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

pH ...................................................................................................................................................................1,0 – 3,0 

Densidade (g/ml) ................................................................................................................................... 1,080 – 1,140 

 

3. Modo de uso 

Produto concentrado. Diluir o produto em um recipiente não metálico. 

 

Para desinfecção de superfícies fixas e artigos não-críticos:  

Aplicar a solução sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 10 minutos. De acordo com o tipo de sujidade, se 

necessário realizar ação mecânica com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop. Remover 

os resíduos superficiais, caso necessite, enxaguar. Pode ainda ser pulverizado de maneira uniforme sobre as 

superfícies, deeixar o produto agir por 10 minutos, sem seguida secar com pano seco e limpo. Nesta operação 

não necessita enxágue.  

Método Diluição Tempo de contato 

Superfícies fixas e artigos não críticos 1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água) 10 minutos 

 

Para limpeza de manutenção: 

Aplicar sobre a superfície à ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, 

remover os resíduos superficiais. Não necessita enxágue. 

Método Diluição Tempo de contato 

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

• Peróxido de Hidrogênio 

• Rende até 2000 litros 

• Alto poder de desinfecção  

• Ação em 10 minutos 

• Sem enxágue 
 

5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 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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