
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: SANI BAC 

Desinfetante perfumado de uso geral

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Odor Bouquet Marines

Ph

COMPOSIÇÃO:

INGREDIENTE ATIVO:

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecildimetilamonia 0,46%.

PRECAUÇÃO DE USO: 

EMBALAGEM: Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:                 

GARANTIA:

Ultima Atualização: mar/19 Pag 1/1

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 

água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando 

o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de 

informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 722 6001. Mantenha o produto em sua 

embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 

FLORAL: Nº 3.4284.0003.003.0 / LAVANDA: 3.4284.0003.008.1 / A. MARINHAS: Nº 

3.4284.0003.011.

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos 

manufaturados pela Quimistar são garantidos para a total satisfação do usuário.

Remover toda a sujidade solta sobre as superfícies. Desinfecção: Aplicar o produto puro e deixar agir por 10 minutos. Pode ser usado com 

pulverizador para facilitar a aplicação nos metais, pias, ralos, vasos e mictórios.

Limpeza e perfumação de ambientes: Diluir em até 1:20. Pode ser aplicado com auxilio pano, esponja, fibra de limpeza ou escova.

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 

Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO 

PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

Azul

Líquido límpido

5,0 a 7,5

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecildimetilamonia, Tensoativos aniônicos e não iônicos, Solvente alcoólico, Corante, 

Essência e Veículo.

Limpador, desinfetante a base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e aroma. Destinado a desinfetar, limpar e desodorizar vasos 

sanitários, mictórios e qualquer tipo de superfície não porosa. SANI BAC não é ácido, cáustico, nem abrasivo, não danifica o brilho natural, 

não ataca porcelanas ou metais, nem danifica encanamentos ou sifões. SANI BAC limpa e desinfeta em uma só operação, deixando uma 

agradável fragrância no ambiente. Possui comprovada ação bactericida contra Stapylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. SANI BAC 

vem nas versões FLORAL, LAVANDA, ALGAS MARINHAS, CIDREIRA, NEW DEX, VANILLA,  OCEANO, FLOR DO SERRADO, ELAGANCE, SMELL E 

TALKO. 

1 / CIDREIRA: Nº 3.4284.0003.005.7 / NEW DEX: Nº 3.4284.0003.009.1 / VANILLA: Nº 3.4284.0003.004.9 / OCEANO: Nº 3.4284.0003.004.9 

/ FLOR DO SERRADO: Nº 3.4284.0003.007.3 / ELAGANCE: Nº 3.4284.0003.006.5 / SMELL: Nº 3.4284.0003.002.2 / TALKO: Nº 

3.4284.0003.010.3


