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1. Descrição do Produto 

 
LIMPADOR MULTIUSO PEROXY 20 é um desinfetante limpador de uso geral indicado para 
superfícies. Concentrado, a base de peróxido de hidrogênio com tensoativos de última geração. 
 

2. Composição Química 

 
Peróxido de Hidrogênio, Surfactante, Corante, Essência e QSP. Contêm Tensoativo Biodegradável. 
 

3. Dados Técnicos 

 
 
 
 
 
 

4. Instruções de Uso 

 
Remover pó e areia da superfície, com auxílio de mop pó, vassoura ou pano. Como desinfetante 
bactericida: - Diluir em água até 1:40 com tempo de ação de 5 minutos. Como limpador: - Diluir 
LIMPADOR MULTIUSO PEROXY 20 em água. Recomendamos diluições máximas de até 1:200, de 
acordo com o grau de sujidade. - Aplicar a solução de LIMPADOR MULTIUSO PEROXY 20 na 
superfície a ser limpa com o auxilio de um pulverizador, pano, mop úmido, esponja, escova, fibra 
ou com máquina conservadora, utilizando discos de limpeza ou escova e lavadora automática. 
Enxaguar se houver necessidade. - Não diluir em baldes, pulverizadores e frascos de metais, para 
não desestabilizar o peróxido de hidrogênio. - Não utilize o LIMPADOR MULTIUSO PEROXY 20 em 
diluições abaixo de 1:40 em mármore. 
 
 

5. Aplicação 

 
A combinação de peróxido de hidrogênio com o mais recente surfactante é uma eficaz solução 
para limpeza geral, seu poder oxidante oferece ação como alvejante das superfícies e controle de 
odores. LIMPADOR MULTIUSO PEROXY 20 atua em gorduras e oleosidades (animal, vegetal e 

Cor Azul 

Odor Lavanda  

pH    

Densidade: (g/ml) 1,050 à 1,100 g/ml 

5,00 - 6,00
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mineral), fuligens, terra e sujidades provocadas por mofo, facilitando a sua remoção em 
superfícies fixas laváveis tipo: cerâmicas, porcelanatos, azulejos, paredes, bancadas, lavatórios, 
louças sanitárias, mobílias em geral, fórmica, aço inoxidável, cromados, plásticos, vidros, espelhos, 
pisos tratados com acabamento acrílico, carpetes e estofados. Ideal para utilização em 
supermercados, hotéis, lojas comerciais, clínicas em geral, escritórios, shoppings, dentre outros 
estabelecimentos. LIMPADOR MULTIUSO PEROXY 20 é versátil e econômico, pois substitui 
limpadores alcalinos, desinfetantes neutros e clorados, remove sujeira leve e pesada da superfície, 
reduzindo a necessidade de ação mecânica. 
 

6. Precauções de Uso 

 
Uso externo. Havendo irritação na pele, suspenda o uso imediatamente e procure orientação 
médica. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro 
de Informações Toxicológicas 0800-721-3000 ou o médico, levando o rótulo do produto. Cuidado: 
irritante para os olhos e pele. Não misture com produtos a base de amoníaco, ácidos e material 
orgânico. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Ao aplicar, 
usar sempre luvas, óculos de proteção e máscara. 
 

7. Outros Informações 

 

Apresentação: Recipientes plásticos de 5, 20 e 50 litros. 

Validade: O prazo de validade é de 12 meses após a data de fabricação. 

Responsável técnico: Marco Antônio B. de Castilhos – CRQ 5ª Região 05401758 

Autorização/MS: 2.07.152-7 


