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Desinfetante de Uso Geral 

PRODUTO CONCENTRADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
 

 Limpa e desinfeta em uma única etapa; 

 Apresenta fácil dissolução em água fria; 

 Indicado para a desinfecção de superfícies laváveis; 

 Age eliminando os odores desagradáveis provenientes das sujidades e micro-organismos; 

 O princípio ativo empregado não apresenta efeito residual nas superfícies higienizadas;  

 Atua sobre grande variedade de microorganismos; 

 Apresenta a melhor relação custo/ benefício do mercado considerando suas dosagens e facilidades de aplicação. 

 

Composição:  Hipoclorito de Sódio, Alcalinizante, Sequestrante e Veículo.  

Princípios Ativos: Hipoclorito de sódio 5,0%. 

 

Finalidade e Uso:  Em ambientes institucionais tais como: Hotéis, lavanderias, cozinhas comerciais e industriais, para limpeza e 

desinfecção de superfícies laváveis. 

 

Especificações Técnicas: 

Aspecto: Líquido homogêneo                                               PH á 100%:  12,0 - 13,50 

Cor: característico do produto                                              Odor: Característico do produto, Clorado. 
Teor de Cloro Ativo: 5,0                                                    Teor de Sólidos totais: 11,0 – 12,0 % 
Densidade: 1,000 - 1,050  g/ml 
                     

Modo de Usar:  

 

Limpeza e Desinfecção: elaborar solução de 10 M/L de INFOOD DCL, para cada litro de água. Passar a solução sobre a 

superfície a ser higienizada com auxílio de pano limpo; deixar agindo durante tempo de contato de 10 minutos. 

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de 

proteção. ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor. 

 

Embalagem: 

 Bombona plástica de polietileno, contendo 5/ 20 ou 50 Kg de INFOOD DCL. 

 

Autorização – M/S: 321860045  

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas para a sua aplicação. Não 
utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. 

Não reutilizar as embalagens. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. 

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Se a 
irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque 

vômito e consulte  imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800 7713733) ou o médico levando o rótulo do 
produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame 
socorro médico.  

NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE 
AMÔNIA PRODUZ GAZES TÓXICOS. 

 

“Água: pode faltar. Não desperdice.” 

 CEATOX (Centro de Atendimento Toxicológico): 0800-7713733 
 


