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DESINFETANTE  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Nome: Desinfetante Lavandex 

Composição: Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, Cloreto de Alquil Dimetil 

Benzil Amônio, Sequestrante, Conservante, neitralizante, Veículo e Fragrância. 

INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

DESINFETANTE LAVANDEX limpa, e deixa uma agradável cheirinho por muito 

mais tempo. Assim você fica sabendo quando é necessário repor o produto. Ele 

pode ser usado em todos os cômodos e em diversas superfícies como: vaso 

sanitário, ralo, pia, tanque, azulejos e pias. 

Bactérias testadas: Salmonella entérica e Estaphylococcus aureus. 

MODO DE USAR: 

Para desinfecção: Utilize o produto puto e deixe agir em contato com a área 

por 10 minutos. Para limpeza geral: utilize o produto diluído – duas colheres de 

sopa (30ml) por litro de água. Seguindo essa diluição o produto rende até 15 

litros. Lavagem de Roupas: Utilize um copo americano (200ml) de 

DESINFETANTE LAVANDEX com sabão ou detergente em um tanque ou 

máquina de lavar cheios de água. Manchas: Basta umedecer a parte suja com o 

produto e colocar a peça na máquina de lavar ou tanque. 

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:   

CUIDADO! IRRITANTE PARA OLHOS, PELE E MUCOSA. 

ANTES DE USAR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. 

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS 

DOMÉSTICOS. 

Para sua proteção, use luvas e borrachas. 
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Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz solar e do 

calor. Lavar utensílios usados como medida. Não usar para desinfecção de 

alimentos. 

 

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 500 ml, 2 litros e 5 litros.  

Sua validade é de 18 meses.  

 

 


