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ÁGUA SANITÁRIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Nome: Água sanitária Lavandex - Lavandina Cloro ativo 3x1
Composição: Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Carbonato de Sódio e
Água.
Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio 2,00 – 2,5% p/p (Cloro ativo).
INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
Lavagem de roupas: Adicione 200 ml de água sanitária Lavandex para cada 20
litros de água, deixando de molho por 30 minutos antes de iniciar a lavagem no
tanque ou na máquina.
Remoção de manchas: Dilua 100 ml de água sanitária Lavandex em 5 litros de
água. Coloque a roupa por 5 a 15 minutos e depois enxágue. ATENÇÃO: Não
use a água sanitária Lavandex em tecidos de lã, seda, couro, lycra, roupas
coloridas e roupas brancas que tenha esse sinal na etiqueta (símbolo).
Limpeza Geral: Em banheiros, cozinhas, pisos, azulejos e paredes, adicione 200
ml de água sanitária Lavandex para 5 litros de água e enxague após 10
minutos.
Limpeza e desinfecção de caixas de d’água: Encha a caixa d’água e adicione 2
litros de água sanitária Lavandex para cada 1000 litros de água. Aguardar uma
hora, drenar toda a água do reservatório e efetuar pelos um enxague.
Para desinfecção, utilizar o produto puro, com um tempo de 10 minutos.
CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS, A MISTURA COM ÁCIDOS OU
PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.
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Para conservação da qualidade do produto, mantenha o produto em sua
embalagem original, protegido do sol e do calor.
Conserve fora do alcance das crianças e animais domésticos.
Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.
PRIMEIROS-SOCORROS:
Em caso de Inalação: evite a inalação. Em caso de inalação ou aspiração,
remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente um médico ou
o centro de intoxicações, levando o rótulo do produto.
Contato com a pele: evite o contato com a pele. Em caso de contato, lave
imediatamente com água em abundância.
Contato com os olhos: evite o contato com os olhos. Em caso de contato, lave
imediatamente com água em abundância.
Em caso de Ingestão: Não ingerir. Em caso de ingestão, não provoque o
vomito, consulte imediatamente um médico ou o centro de intoxicações,
levando o rótulo do produto.

APRESENTAÇÃO E VALIDADE:
O produto é comercializado em embalagens de 2 litros e 5 litros.
Sua validade é de 6 meses.

