
PROPRIEDADES:
HC DETERGENTE é um detergente clorado com ação espumante, duplo poder de limpeza, alia o poder do cloro a ação detergente. Recomendado 
para limpeza e sanitização de pisos, superfícies e utensílios em hospitais, clínicas, cozinhas, escolas, supermercados, cos, hotéis, etc. 
E te alvejante de tábuas de altileno e plásticos, removendo depósitos alimentares, utilizado em peixarias, açougues, padarias e 
supermercados em geral. Para essa de alvejamento o produto pode ser utilizado puro ou com diluição máxima de 1:5.

INSTRUÇÕES DE USO:
Pisos Tratados até 1:200
Limpeza Leve até 1:100
Limpeza Média até 1:60
Limpeza Pesada até 1:25

PRECAUÇÕES:
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando 
a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a 
embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou 
Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do 
calor.

CUIDADOS: 
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em 
sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.  CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

COMPOSIÇÃO:
Lauril éter sulfanato de sódio, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água.
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