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Como desinfetante: usar puro. Aplicar através de pano, 
esponja ou pulverizador em pisos, aparelhos sanitários, ralos, 
pias e  demais superfícies contaminadas. Deixar a solução 
agir por 10 minutos e remover o excesso com pano, esponja, 
mop ou aspirador. Não é necessário enxaguar.
Como limpador e perfumador de ambientes: diluir na proporção 
de até 1:30 e aplicar com mop, pano, esponja ou pulverizador.

 EDTA tetrassódico
 Nonilfenol etoxilado 9,5 MOE
 Álcool etílico
 Emulsão de polímero acrílico (na versão Eucalipto)
 Corantes (nas versões Floral e Lavanda)
 Essência
 Água
 Cloreto de dimetilbenzil amônio
 Cloreto de dimetiletilbenzil amônio

3.1003.0081

Para limpeza geral e perfumador de ambientes: 1:30.
Para desinfecção: usar puro.

  

• Manter a embalagem sempre bem fechada.
• Evitar estocar sob temperaturas elevadas.
• Não reutilizar a embalagem vazia.
• Evitar o contato com a pele.
• Lavar as mãos após o uso.
• Em caso de contato com os olhos, lavá-los com  água em 

abundância. 
• Em caso de ingestão, beber água em abundância e 

consultar um médico imediatamente, levando a embalagem 
do produto.

• Cor.............................................................conforme versão
• Odor...............................................floral / lavanda / inodoro
• Densidade a 20/4° (g/cm³).................................1,00 a 1,01
• pH do produto puro............................................8,50 a 9,00
• Teor de ativos..................................................................4%
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• Caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros.
• Caixas com 12 frascos plásticos de 1 litro.

• Ministério da Saúde:
• Ficha de segurança - MSDS (Material Safety Data Sheet) 

disponível.
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BLANCO

 
BLANCO é um desinfetante de uso geral, desenvolvido 
especialmente para limpeza e disinfecção diária 
superfícies. 

  versões - floral, 
lavanda e inodoro, proporciona agradável sensação 
de limpeza aos mais variados apetites olfativos. 
A versão inodora é especialmente indicada para 
estabelecimentos onde a odorização artificial não 
desejada, como em hospitais, indústrias alimentícias e 
farmacêuticas, restaurantes e cozinhas profissionais.

Classe química dos princípios ativos:
Detergente - Tensoativo não-iônico
Biocida - Quaternário de Amônio:

Teor de ativos totais: 4

O produto pode ser usado em todas as superfícies que 
demandem desinfecção e limpeza eficientes, tais como, 
pisos, ralos, vasos a aparelhos sanitários, paredes e 
divisórias, pias, etc.

Blanco possui alto poder bactericida/germicida 
e age rapidamente na eliminação de diversas bactérias 
gram-positivas e gram-negativas, além de alguns vírus do 
tipo envelopado, tais como HIV e Herpes Simplex. Blanco 
possui discreta ação de limpeza e combina perfeitamente 
as ações de desinfecção e limpeza de manutenção, numa 
única operação. Disponível em três

Cloreto de dimetilbenzil amônio: 1250 ppm (0,125%);
Cloreto de dimetiletilbenzil  amônio: 1250 ppm (0,125%)

ge eficientemente na 
eliminação de diversas bactérias e alguns vírus 
envelopados, como HIV e Herpes Simplex.

%

4.1 Prático: produto pronto-uso. Facilita o uso 
proporciona limpeza e desinfecção econômicas.

4.2 Eficiente desinfecção: utiliza combinação sinérgica de 
dois quaternários de amônio. A

4.3 Ação de Limpeza: além de desinfetar, BLANCO limpa, 
devido ao tensoativo não-iônico existente em 
composição.

4.4 Perfume Agradável: BLANCO é aromatizado com 3 
opções de fragrância, e deixa no ambiente 
agradável perfume de limpeza.
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4.5 Disponível na versão inodora: além das versões 
perfumadas, Blanco também pode ser adquirido na 
versão inodora, ideal para locais onde a perfumação 
artificial não é desejada.


