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CLORO TIRA MOFO 
 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
Nome: Cloro Tira Mofo 
Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, Cloreto de sódio e água 
desmineralizada. 
 
INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
 
Ideal para limpeza de bolores, mofos e limos em calçadas, rejuntes de azulejos 
e pisos, piscinas, telhados e paredes em geral.  
 
CUIDADOS E PRECAUÇÕES: 
 
Armazenar o produto em lugar seco e arejado, bem fechado e em sua 
embalagem original. 
Não misturar com outros produtos, incompatível com substancias ácidas e a 
base amônia. 
Use luvas de PVC e óculos de proteção para manusear o produto. 
Não reutilizar a embalagem. 
Evite inalar, ingerir e o contato com a pele e olhos.  
Não utilize o produto em peças de alumínio, acrílico ou metalizadas. 
É proibido o uso de água quente na diluição.      
Não nos responsabilizamos por danos causados por transporte indevido e mau 
uso do produto. 
                          
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS OU ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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PRIMEIROS SOCORROS: 
 
Em caso de Inalação: Remova a vítima da área contaminada, para local fresco e 
ventilado. Em caso de necessidade, procure socorro médico imediatamente. 
 
Contato com a pele: Lavar as partes contaminadas com grande quantidade de 
água, por no mínimo 15 minutos. Se necessário, procure socorro médico.  
 
Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água em 
abundância, por no mínimo 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas para 
assegurar a lavagem de toda a superfície. Se necessário, procure socorro 
médico imediatamente. 
 
Em caso de Ingestão: Não dê nada via oral, a pessoa inconsciente. Não 
provoque vômito. . Procure socorro médico imediatamente. 
 
 
APRESENTAÇÃO E VALIDADE: 

O produto é comercializado em embalagens de 1, 2 e 5 litros. Sua validade é de 
12 meses.  

 
 
 

Técnico responsável: Miguel Nunes 
CRQ 05100747 / 5ª Região 

Rodoquimica - Ind. Com. e Transp. de Prod. Quim. Ltda. 
Rodovia Aleixo Rocha da Silva, km 09  -  Taquari – RS 

Fone: 051 3653  1932 
E-mail: rodoquimica@rodoquimica.com.br 


