
Drastic

Características físico-químicas

Desinfetante de uso geral

Informações técnicas

E�ciência
Tríplice ação: Desinfeta, limpa e desodoriza.  Elimina bactérias e odores desagradáveis. 
Aplicado no interior de vasos sanitários e mictórios, remove manchas e encardido 
mesmo debaixo d’água.

Praticidade
Bico côncavo direcional que limpa de forma fácil e rápida debaixo da borda do vaso 
sanitário.

Composição

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Ácido Clorídrico, Tensoativo Não-Iônico, 
Espessante, Solubilizante, Fragrância, Corante e Água.
PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio – 0,02%

Utilização

Drastic é um desinfetante e limpador ideal para retirada de manchas e encardidos em 
porcelanas sanitárias, como vasos sanitários e mictórios, mesmo sob a água. Sua ação 
desinfetante elimina bactérias.

Aspecto:                  líquido opalescente 
Cor:                           verde
pH (1%):                  1,0 a 1,7
Densidade:            1,04 a 1,06 g/ml
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Modo de usar

Aplique Drastic diariamente na borda superior dos vasos sanitários e mictórios, deixe-o deslizar, aguarde 10 minutos e enxágüe. Em 
caso de manchas rebeldes, use uma escova. O produto deve ser utilizado puro.

Precauções de uso

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto, utilize luvas e óculos de segurança. 
Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, 
consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve a embalagem do 
produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para um local arejado e, se houver sinais de intoxicação, chame socorro 
médico. Não misture com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entre em contato com o Centro 
Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. 

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.
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