
 

 

Ficha técnica 
SUPERMAX LAVANDA 

DESINFETANTE DE USO GERAL 
 
Supermax é um produto destinado a desinfetar, limpar e perfumar superfícies laváveis em geral. Ideal para desinfetar e 
limpar banheiros, corredores, depósitos, vestiários e em todos os locais onde seja necessária a limpeza ou desinfecção 
com odorização. Eficácia comprovada contra bactérias (Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis). 
 
  VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 
• Produto concentrado, economiza transporte, armazenam ento e manuseio; 
• Através de diluição é possível controlar o teor de ativo e o poder de desinfecção; 
• Excelente poder aromatizante, menor custo real por a ção bactericida; 
• Essência com retenção, dura por várias horas; 
• Eficácia bactericida para Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesius. 
 
   INDICAÇÕES E MODO DE USAR  
   
INDICAÇÕES:  Para desinfecção de sanitários, banheiros, corredores, depósitos, vestiários e em todos os locais onde 
haja necessidade de desinfecção e odorização agradável. 
Para desinfetar : Aplicar o produto diluído na proporção de 1:10 (uma parte do produto em 9 partes de água) na 
superfície previamente limpa deixando agir por 10 minutos ou diluído na proporção de 1:100 (uma parte do produto mais 
99 partes de água) com tempo de contato com a superfície de 30 minutos. 
Para limpeza geral e perfumar: diluir na proporção de 1:50 (uma parte do produto em 49 partes de água) até 1:100 
(uma parte do produto em 99 partes de água). 
Todo produto concentrado deve ser diluído somente n a hora do uso utilizando água limpa. 
   
 CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
ASPECTO                   = líquido límpido 
pH                    = 6,0 - 7,5                  
Teor de matéria-ativa catiônica:  3,6 % 

DENSIDADE = 0,950 – 1,050 g/cm³ 
ODOR     = Lavanda 
COR:                   = verde escuro

 
  COMPOSIÇÃO E ATIVOS 
 
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Tensostivo não Iônico, Fragrância, Corante e Veículo. 
PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 3 ,6 % p/p. 
 
  APRESENTAÇÃO 
 
Bombonas de 5 Litros 
Garrafas de 1 Litro com tampa dosadora 
 
  PRECAUÇÕES 
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
CUIDADO! Irritante para olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não 
utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir. Não reutilizar as embalagens. Evite contato com olhos e mucosas. 
Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Lave os objetos ou 
utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. Usar luvas para sua aplicação. Água: pode faltar. Não 
desperdice.  
PRIMEIROS SOCORROS: 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 o rótulo do produto. Em caso de ingestão 
acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em 
caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro 
médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Centro de Intoxicações tel: (21) 2573-3244. 
ARMAZENAMENTO: Manter o produto em sua embalagem original. Conserve em local seco e fresco. Evite os raios 
solares. 
 
  LOTE E VALIDADE  
 
LOTE: Definido pelo número de lote impresso no rótulo. 
VALIDADE: 24 meses após a data de fabricação impressa no rótulo. 
 
Restrito ao uso profissional. 
Registro M.S. Nº: 3.2799.0001.013-8 BB de 5 L e  Nº:  3.2799.0001.014-6 Frasco Plástico de 1 L 
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA/MS N° 3.02.799-0 


