
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:
Aspecto................................................. Líquido
Cor......................................................... Azul
Odor ..................................................... Lavanda
Densidade a 30°C (g/cm³)..................  1,000 ± 0,001
pH (100%).............................................  6,50 0,50

COMPOSIÇÃO:
Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de
didecil dimetil amônio, polioxietileno nonilfenil éter,
sequestrante, corante, essência e veículo.
PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de alquil dimetil benzil
amônio, cloreto de didecil dimetil amônio.....0,50%.

APLICAÇÃO:
Na desinfecção e limpeza de superfícies em geral.

MODO DE USO:
Para desinfecção: Diluir 01 parte de produto para 10
partes de solução, deixar em contato com a superfície
por 10 minutos.
Para limpeza de superfícies em geral: Utilizar o
produto na diluição de 01 parte de produto para até 40
partes de solução.

+

EMBALAGEM:
O PRATT DESINFETANTE é apresentado em caixas de
papelão com 04 bombonas plásticas lacradas de 05
litros .

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Manter o produto na embalagem original, fechada, em
lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS;
Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar
com água em abundância durante 15 minutos. Se a
irritação persistir, consulte um médico levando a
embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão
acidental, não induza o vômito. Consulte um médico
imediatamente levando a embalagem ou rótulo do
produto. Não misturar com ouros produtos. Não utilizar
para desinfecção de alimentos. LAVE OS OBJETOS OU
UTENSÍLIOS USADOS COMO MEDIDA ANTES DE
REUTILIZÁ-LOS. LAVAR AS MÃOS APÓS O USO. NÃO
REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS.
NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA
INCONSCIENTE.

Desinfetar e perfumar: é mais fácil com
Pratt.

DESINFETANTE PARA USO GERAL

- Desinfecção comprovada na eliminação dos principais microrganismos encontrados em
banheiros e superfícies em geral;
-Atua nas sujeiras sem agredir a superfície (pisos, móveis, etc);
- Fragrância exclusiva Lavanda;
-Ação desinfetante prolongada: atua por mais tempo na superfície;
- Produto profissional que pode servendido até no varejo.
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