
Alpha HP

Características físico-químicas

Desinfetante de uso geral e limpador multiuso

Informações técnicas

Alto poder de limpeza

gorduras e graxas, devido à sua elevada concentração de tensoativos não  iônicos 
associados a agentes alcalinizantes.

Econômico em uso
A sua formulação concentrada, contendo somente ingredientes ativos, garante 

Ação seqüestrante
Seu sistema complexante inibe a ação de impurezas, tanto de águas duras como 

Seu sistema de tensoativos, agentes seqüestrantes, agente anti-redeposição de 
sujidade e agentes alcalinos, em correto balanceamento atuam com a mesma 

Espuma controlada
O nível de espuma controlado otimiza a ação mecânica da máquina de lavar, bem 

confere brilho cumulativo às roupas após cada lavagem.

Informações técnicas

Composição

Álcoois Graxos Etoxilados, Alcalinizantes, Agente Anti-Redepositante, Branqueador Óptico, 
Coadjuvante e Sequestrantes.

4 em 1
Possui sistema J-Flex com possibilidade de 3 diluições distintas, o que agrega ao 
produto o poder de desinfecção, limpeza de vidros e espelhos, limpeza geral e ainda 
limpeza de carpetes.

Inovador – Peróxido de Hidrogênio
A base de peróxido de hidrogênio que confere ao produto alta perfomance na limpeza 
até mesmo em mofo de rejuntes.

Composição

Peróxido de hidrogênio, ácido fosfórico, tensoativos aniônicos, tensoativo não-iônico, 
seqüestrante, fragrância, coadjuvante, solubilizante e água deionizada.
PRINCÍPIO ATIVO
Peróxido de hidrogênio – 4,0 a 4,5%

Utilização

Alpha HP é formulado com peróxido de hidrogênio acelerado. Alpha HP foi 
desenvolvido para ser um limpador multiuso de superfícies, limpador de carpetes, 
limpador diário de pisos e desinfetante de uso geral.  Três diluições de uso proporcionam 
um sistema completo de limpeza para superfícies e carpetes: um só produto para 
satisfazer suas necessidades diárias de limpeza.

Aspecto:   líquido límpido
Cor:                    amarelo 
pH (puro):   0,5 - 1,1 
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Modo de usar

Com o sistema J-Flex, utilize a diluição adequada conforme a tabela abaixo.
Para limpeza geral de superfícies – diluição 1:256: encha um frasco spray e aplique a solução do produto com o auxílio de um pano 
ou uma esponja. 
Para limpeza diária de pisos – diluição 1:256: encha um balde com a solução do produto e aplique-a no piso com o auxílio de um 
mop ou rodo e pano. Se necessário, esfregue com uma vassoura de cerdas de nylon. Recolha a solução do produto e seque o piso. 
Em caso de aplicação de ceras ou acabamentos acrílicos após a limpeza, recolha a solução do produto, enxágüe e seque antes de 
iniciar a aplicação.
Para limpeza de vidros e espelhos – diluição 1:128: encha um frasco spray e aplique a solução do produto. Limpe com o auxílio de 
um pano limpo.
Para desinfecção de louças sanitárias – diluição 1:64: encha um frasco spray e aplique a solução do produto sobre a área a ser 
desinfetada. Deixe a solução agir por 10 minutos. Caso necessário, esfregue com �bra verde ou escova de nylon. Seque a superfície 
com um pano úmido.
Para limpeza de carpetes – diluição 1:128: aplique a solução do produto sobre a superfície a ser limpa, esfregue e enxágüe com 
água limpa. Aspire com aspirador de líquidos. Também pode ser utilizado com máquina extratora. Para remoção de pequenas 
manchas localizadas, aplique a solução do produto sobre a mancha, esfregue e retire o produto com o auxílio de um pano úmido. 
Antes de utilizar este produto em um carpete pela primeira vez, faça um teste em uma pequena área.

ATENÇÃO: Antes de utilizar em mármore, faça um teste em uma pequena área. Não utilizar em superfícies de latão ou cromo.
 

Precauções de uso

CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. ATENÇÃO! Não ingerir. Evitar inalação e aspiração. PERIGO! Pode ser fatal se 
ingerido. CORROSIVO! Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas. 
CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não misturar com produtos clorados. Evitar o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para manusear o produto e 
suas soluções, usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Após manusear o 
produto, lave e seque as mãos. 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 inalação ou aspiração, remover a 
pessoa para local arejado. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a 
embalagem ou o rótulo do produto. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso necessite de informações adicionais, 
entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em sua 
embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. 

Cuidados de conservação

Manter o produto em sua embalagem original fechada, longe de produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa 
ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis - Vide Ficha de Segurança 
do Produto. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS, EXCETO SE TAL PROCEDIMENTO ESTIVER INDICADO PELO FABRI-
CANTE POR ESCRITO.
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