
Hipoclor

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
Teor de cloro ativo

Líquido
Incolor a levemente amarelada
1,5% mínimo

Desinfetante para lactários

Estabilizado
Hipoclor é formado com agentes estabilizantes, o que garante a manutenção do teor de cloro 
ativo durante um longo período (mínimo 6 meses).

Amplo espectro antimicrobiano
Hipoclor possui excelente a ação contra bactérias e fungos.

Baixa toxidade
Hipoclor é formulado à base de hipoclorito de sódio, por isso é o desinfetante de escolha para 
áreas que requeiram baixa toxicidade como lactário e setor de nutrição.

Segurança na estocagem
A embalagem do Hipoclor foi projetada para garantir a estabilidade do produto e segurança na 
sua estocagem e manuseio (tampa com dispositivo para alívio de gases).

Informações técnicas

Composição

Hipoclorito de Sódio, agentes estabilizantes e água.

Princípios Ativos

Hipoclorito de sódio – Teor de Cloro Ativo: mínimo 1,5%

Utilização

Hipoclor é um desinfetante à base de Hipoclorito de Sódio estabilizado, indicado para 
desinfecção de utensílios (frascos de mamadeiras, tampas, bicos, etc.) em lactários, 
maternidades e hospitais.
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Modo de usar
 
Hipoclor deve ser preparado na concentração de 1% (10 mL de Hipoclor + água para 1 litro), equivalente a 150 ppm de cloro atiço. 
Imergir os utensílios previamente limpos na solução preparada e deixar por 60 minutos. Remover e enxaguar bem com água tratada.

Embalagem

Caixa contendo 2 bombonas de polietileno com 5 litros.

Cuidados de conservação

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. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não misturar com água na embalagem original. 
O produto não deverá entrar em contato com metais não inoxidáveis, tecidos de lã, seda ou colorido.

Precauções de uso

MANTENHA O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Use luvas de borracha, óculos de proteção e botas de segurança ao manipular produtos químicos. VENENO: Perigosa sua ingestão. 
PERIGO: Corrosivo. Causa queimaduras graves aos olhos. Impedir contato com olhos, pele e roupas. Lave as mãos após o uso.
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou pele, lave-os imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Em 
caso de ingestão, não provocar vômito. Se inalado em excesso, remova a pessoa para local arejado e consultar o Centro de Intoxicações ou 
o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando o rótulo do produto. Se necessitar de 
informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Não dê nada 
por via oral a uma pessoa inconsciente.
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