
Virex Detergente Health

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Líquido Límpido
Levemente amarelado
12,3 a 13,3

Desinfetante hospitalar para superfícies �xas

Ação antimicrobiana comprovada
Virex Detergente Health apresenta ação antimicrobiana comprovada se usado dentro das 
concentrações indicadas.

E�cácia
Virex Detergente Health atente a RDC Nº 14, de 28 de fevereiro de 2007, classi�cando-se 
como desinfetante hospitalar para superfícies �xas.

Segurança
Produto com estabilidade garantida por 6 meses.

Praticidade
• Realiza procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies fixas, não sensíveis ao cloro em  
uma só operação.
• Diluição automática em equipamentos dosadores Diversey.

Informações técnicas

Composição

Hipoclorito de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante e Água.

Princípios Ativos

Hipoclorito de Sódio – 1% de Cloro Ativo

Utilização

Virex Detergente Health associa a excelente ação antimicrobiana do Hipoclorito de 
Sódio com o poder de limpeza do Lauril Éter Sulfato de Sódio. Ideal para ser utilizado em 
estabelecimentos de saúde na limpeza e desinfecção de superfícies fixas, não sensíveis 
ao cloro.
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Modo de usar
 
Prepare uma solução de Virex Detergente Health na diluição de 5% (medir 1 litro de produto transferir para um recipiente adequado e 
completar o volume com água até 20 litros, ou então utilizar o dosador Diversey recomendado). Aplique a solução nas superfícies não 
sensíveis ao cloro a serem higienizadas, espere 10 minutos para que o produto exerça sua ação antimicrobiana, enxágüe com água potável. 
No caso de superfícies muito sujas, repita a operação.

Embalagem

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno de 5 litros cada.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, longe de produtos ácidos e em ambiente coberto, seco e dotado de 
boa ventilação. Deve ainda ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de 
Segurança do Produto. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO 
FABRICANTE POR ESCRITO.

Precauções de uso

PERIGO! Causa danos se ingerido. CORROSIVO! Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas. CONSERVE 
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com ácidos, este produto libera calor e 
gases. Não misturar com produtos a base de amoníaco. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o 
manuseio do produto e de suas soluções, use luvas, avental, botas, máscara e óculos de segurança. Não beba, coma ou fume durante a 
aplicação. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de contato 
com a pele, remova as roupas contaminadas e lave as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não 
provoque vômitos e consulte o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente. Em todos os casos, procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto. Caso 
necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. 
Mantenha o produto em sua embalagem original. Nunca reutilize as embalagens vazias.

Produto registrado no Ministério da Saúde sob o nº 3.2661.0203
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