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Detergente Alcalino-Clorado 
PRODUTO CONCENTRADO PARA LIMPEZA OU HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

 

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

 Apresenta fácil dissolução em água fria; 

 Indicado para limpeza e higienização de pisos e superfícies laváveis. O princípio ativo empregado 

não apresenta efeito residual nas superfícies higienizadas; 

 Elevado poder desengordurante de superfícies fixas e laváveis. 

  Extraordinário efeito espumógeno estável e abundante, ideal para aplicações via geradores de 

espuma e sistemas espumadores;  

 Apresenta a melhor relação custo/ benefício do mercado; 

 

Composição: Hipoclorito de sódio, tensoativos não-iônicos, alcalinizantes, sequestrante, veículo.  

Princípio Ativo: Hipoclorito de sódio 4,2%. 

 

Finalidade e Uso: Em ambientes Institucionais, tais como: Cozinhas Hoteleiras, Comerciais, 

Hospitalares, Industriais e etc. Produto formulado para limpeza, desinfecção e higienização de superfícies 

laváveis, tais como: pisos, bancadas, utensílios de Cozinhas e etc. Limpa, higieniza, eliminando manchas e 

conservando os materiais inalterados. 

 

Especificações Técnicas: 

Aspecto: Líquido homogêneo                            Densidade Aparente: 1,050  – 1,100 g/ml 

Cor: Amarelado                                                  pH (100%): 11,5 – 12,5 

Odor: Característico, Clorado                              

 

Modo de Usar:  

 

Limpeza: Utilizar de 30 a 60 g de INFOOD CHLOR G por litro de água, aplicar a solução sobre a 

superfície a ser tratada, esfregando para promover a ação mecânica, enxaguar removendo o resíduo de 

produto e sujidade.  

Desinfecção: Utilizar 50 g de INFOOD CHLOR G por litro de água, molhar toda a superfície 

assegurando-se que toda a área a ser tratada tenha sido devidamente coberta pela solução de INFOOD 

CHLOR G. Esfregar o substrato, deixando o produto agir durante 10 minutos, enxaguar e remover o 

residual do produto. 

 

Embalagem: 

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

 Caixa de papelão com 4 Bombona plástica de polietileno, contendo  5 Kg de INFOOD CHLOR 

GEL. 

Autorização – M/S: 3.2186.0020 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS  ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Precauções de Uso:  CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Irritante para os olhos, pele e 

mucosas. Não misturar com outros produtos. Usar luvas e óculos de proteção. Não utilizar para 

desinfecção de alimentos. Não ingerir. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as 

embalagens. 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 rótulo do produto. Em caso de 

ingestão acidental, não induzir vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o 

rótulo do produto. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.  CEATOX (Centro de Atendimento 

Toxicológico): 0800-7713733. 


