
FICHA TÉCNICA

ASPECTO: Líquido transparente

ODOR: Inodoro

COR: Incolor

pH: 3,5 – 4,5

DENSIDADE: 1,04 – 1,06g/cm3

VISCOSIDADE: 9 – 11s

PRINCÍPIO ATIVO: 15%

Produto saneante registrado na ANVISA: Nº Reg. M.S. = 326620011

9001ISO 

EMPRESA CERTIFICADA

FABRICADO POR: Ricel Produtos de Limpeza Ltda. - Rua Madre de Deus, 689 - Moóca - SP - CEP: 03119-000  
Responsável Técnico: Daniel Graciotti Pistori - CRQ. Nº 04.449.280 - IV Região - CNPJ 02.549.960/0001-30. 

PROPRIEDADES:
PEROXY RICCEL é um Desinfetante Hospitalar e Limpador que foi desenvolvido para obter a máxima eficiência de seus componentes. É um produto de fácil aplicação,
sem odor e corantes, sem efeito corrosivo, compatível com o meio ambiente, não agressivo à saúde dos usuários e também não gera substâncias residuais tóxicas.
PEROXY RICCEL está registrado na ANVISA sob o número 326620011, que aprova seu uso em Hospitais, Clínicas Médicas e Veterinárias, Clínicas Odontológicas,
Laboratórios, Indústrias Farmacêuticas e Cosméticas, Indústrias de Alimentos e qualquer outro segmento em que processos de desinfecção sejam necessários.
Com a utilização do Peróxido de Hidrogênio, obtêm-se um amplo espectro de atividade microbicida, sendo eficiente contra bactérias, fungos e vírus, inclusive para
esporos e microbactérias.

EFETIVIDADE:
Staphylococcus aureus     Mycobacterium avium
Salmonella choleraesuis    Mycobacterium smegmatis
Pseudomonas aeruginosa    Mycobacterium bovis
Escherichia coli      Candida albicans
Staphylococcus aureus NRSA    Tricophyton mentagrophytes
Klebsiela pneumoniae KPC    Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV)
Enterococcus faecium VRE    HIV-1; I A (H1N1)
Mycobacterium massiliense    Norovirus (Feline Calicivirus)
Mycobacterium terrae     Clostridium sporogenes

INSTRUÇÕES DE USO:
Desinfecção: diluir o produto (1:40). Para desinfecção de superfícies  lavar, enxaguar e secar a superfície. Reaplicar o produto deixando em contato por 5 
minutos. Enxaguar, se necessário. Para desinfecção de artigos não críticos: lavar e enxaguar os artigos; imergi-los na solução deixando-os em contato por 5 minutos. 
Enxaguar e secar. Utilizá-los o mais breve possível. Para limpeza pesada de pisos e superfícies em geral: diluição 1:100. Para limpeza diária de pisos e superfícies 
em geral: diluição 1:200. Quando aplicar em pisos, isolar a área e não abrir para a circulação até que o piso esteja seco. 

PRECAUÇÕES:
Irritante para os olhos e mucosas. Lavar as mãos após o uso. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se inalar em excesso, remover a
pessoa para local bem ventilado. Não reutilizar a embalagem vazia. Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de
ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO:
Peróxido de Hidrogênio, Tensoativo não iônico, Estabilizante, Quelante, Tamponante, Conservante e Água.

DADOS TÉCNICOS:

DESINFETANTE HOSPITALAR

PEROXY RICCEL
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