Indústria Quimilab - Empresa de higiene e limpeza referência no mercado nacional desde
1994, tem como foco excelência no atendimento oferecendo soluções eciente com baixo
impacto ambiental e melhor custo benefício. Nosso portfólio conta com mais de 50
marcas e 300 itens divididos nas categorias: Limpeza Geral; Automotiva, Food
Service, Hospitalar, Alimentícia, Lavanderia e Tratamento de Piso.
Qualidade, ética e bom relacionamento compõe o tripé que norteia toda a nossa
ação e vem nos colocando em posição diferenciada dentro do exigente mercado
de limpeza, sanitização e higiene pessoal.
“A empresa olha seu passado e se orgulha de ter construído uma marca
que expressa evolução e credibilidade.

ANOS
Produzindo Qualidade

“

Catálogo de Produtos

Hospitalar e Lavanderia

LYNEA MECT 50

LYNEA MECT 100
VEZON MAX MED

Selador Hospitalar

Limpador para Piso Hospitalar
Limpador concentrado,indicado para limpeza diversas, como também na neutralização após a remoção de ceras com
REMOCRYL MED.

LINHA HOSPITALAR

LYNEA
Vezon ADTIV

TRATAMENTO DE PISO

Antes de usar leia as instruções

do rótulo

Max MED

Desinfetante hospitalar para
superfícies fixas e artigos
não críticos. Hipoclorito de
Sódio à 1%
CUIDADO! IRRITANTE PARA
OLHOS, PELE E MUCOSAS.
CLOROQUIM MED

é um poderoso desinfetante
à base de Hipoclorito de
ativo estabilizado (10.000
Sódio contendo 1% de
cloro
o atendimento à saúde ppm) indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos
em geral.
relacionados com
Possui eficaz ação Bactericida
frente aos microorganismos
Salmonella Choleraesuis.
Staphylococcus Aureus,
Fabricado com matérias
Escherichia Coli
mais rigorosos critérios
primas selecionadas e
um processo específico
de fabricação para um
produto hospitalar. Ideal
com
pisos, banheiros, vestuários,
para desinfecção de paredes,
portas, vidros, artigos
ao cloro. Pode ser
não críticos e superfícies
utilizado em hospitais,
em geral não sensíveis
clínicas, consultórios
MODO DE USAR: O CLOROQUIM
médicos e odontológicos.
MED deverá ser utilizado
- PARA DESINFECÇÃO
puro, sem diluição.
DE SUPERFÍCIES FIXAS:
aplicar o produto puro
após a limpeza da superfície
deixando em contato por
a ser desinfetada,
é necessário enxaguar.
10 minutos. Remova o
excesso e deixe secar.
Não é
- PARA DESINFECÇÃO
DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:
desinfetados, imergir os
após a limpeza dos
artigos no produto puro
artigos a serem
secar os artigos. Utilizá-los
deixando em contato por
o mais breve possível.
10 minutos. Enxaguar
e
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE
DOMÉSTICOS. Não utilizar
DAS CRIANÇAS
em recipientes e objetos
Não deve ser utilizado
metálicos devido à oxidação E DOS ANIMAIS
em tecidos coloridos. Não
misturar com outros produtos. causada pelo cloro.
ou produtos à base de
amônia produz gases
A mistura com ácidos
tóxicos. Não utilizar para
Não ingerir. Evite inalação
desinfecção de alimentos.
ou aspiração, contato com
sua aplicação. Não comer,
os olhos e contato com
beber
a
pele.
ou fumar durante a aplicação.
Usar luvas para
seque as mãos. RECOMENDAÇÕES
Depois de utilizar este
produto lave e
DE ABERTURA DE EMBALAGEM:
tampa no sentido anti-horário
Retire o lacre e gire a
até a abertura da embalagem.
prevenindo os respingos
Abra a embalagem cuidadosamente,
do produto. CUIDADOS
embalagem original e
DE CONSERVAÇÃO:
bem
Mantenha o produto na
sua
solar direta e do calor fechada após o uso. Conserve em ambientes
arejados ao abrigo da
excessivo. Não reutilizar
luz
a embalagem vazia
COMPOSIÇÃO: Hipoclorito
para outros fins.
de sódio, estabilizante
PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito
e veículo.
de sódio 1,00% p/p.
VALIDADE: 06 meses
após a data de fabricação.
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Cobertton MED

Desinfetante hospitalar para
superfícies fixas e artigos
não críticos. Hipoclorito de
Sódio à 1%
CUIDADO! IRRITANTE PARA
OLHOS, PELE E MUCOSAS.
CLOROQUIM MED

é um poderoso desinfetante
à base de Hipoclorito de
ativo estabilizado (10.000
Sódio contendo 1% de
cloro
o atendimento à saúde ppm) indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos
em geral.
relacionados com
Possui eficaz ação Bactericida
frente aos microorganismos
Salmonella Choleraesuis.
Staphylococcus Aureus,
Fabricado com matérias
Escherichia Coli
mais rigorosos critérios
primas selecionadas e
um processo específico
de fabricação para um
produto hospitalar. Ideal
com
pisos, banheiros, vestuários,
para desinfecção de paredes,
portas, vidros, artigos
ao cloro. Pode ser
não críticos e superfícies
utilizado em hospitais,
em geral não sensíveis
clínicas, consultórios
MODO DE USAR: O CLOROQUIM
médicos e odontológicos.
MED deverá ser utilizado
- PARA DESINFECÇÃO
puro, sem diluição.
DE SUPERFÍCIES FIXAS:
aplicar o produto puro
após a limpeza da superfície
deixando em contato por
a ser desinfetada,
é necessário enxaguar.
10 minutos. Remova o
excesso e deixe secar.
Não é
- PARA DESINFECÇÃO
DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:
desinfetados, imergir os
após a limpeza dos
artigos no produto puro
artigos a serem
secar os artigos. Utilizá-los
deixando em contato por
o mais breve possível.
10 minutos. Enxaguar
e
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE
DOMÉSTICOS. Não utilizar
DAS CRIANÇAS E
em recipientes e objetos
DOS ANIMAIS
Não deve ser utilizado
metálicos
devido à oxidação
em tecidos coloridos. Não
misturar com outros produtos. causada pelo cloro.
ou produtos à base de
amônia produz gases
A mistura com ácidos
tóxicos. Não utilizar para
Não ingerir. Evite inalação
desinfecção de alimentos.
ou aspiração, contato com
sua aplicação. Não comer,
os olhos e contato com
beber ou fumar durante
a pele. Usar luvas para
seque as mãos. RECOMENDAÇÕES
a aplicação. Depois de
utilizar este produto lave
DE ABERTURA DE EMBALAGEM:
tampa no sentido anti-horário
e
Retire
até a abertura da embalagem.
o lacre e gire a
prevenindo os respingos
Abra a embalagem cuidadosamente,
do produto. CUIDADOS
embalagem original e
DE CONSERVAÇÃO:
bem
Mantenha o produto na
sua
solar direta e do calor fechada após o uso. Conserve em ambientes
arejados ao abrigo da
excessivo. Não reutilizar
luz
a embalagem vazia
COMPOSIÇÃO: Hipoclorito
para outros fins.
de sódio, estabilizante
PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito
e veículo.
de sódio 1,00% p/p.
VALIDADE: 06 meses
após a data de fabricação.
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AO PÚBLICO

7 898550 863144

INDÚSTRIA
INDÚSTRIAQUIMILAB
QUIMILABDE
DEPRODUTOS
PRODUTOSDE
DELIMPEZA
LIMPEZALTDA
LIMPEZA
LTDA---ME
LTDA
ME---CNPJ:
ME
Insc.
CNPJ:12.919.018/0001-70
CNPJ:
Insc.Est
12.919.018/0001-70---Rua
12.919.018/0001-70
Est::0423491-09
0423491-09--Aut.
Aut.Func.
RuaRio
Rua
Func.M.S
RioUna,
Rio
Una,225,
Una,
M.Sn°
225,Ibura
225,
n°3.06.631-3
3.06.631-3---SAC:
3.06.631-3
Ibura- -Recife/PE
Ibura
Recife/PE- -CEP:
SAC:(81)3339.1799
SAC:
(81)3339.1799---Responsável
(81)3339.1799
CEP:51220-010
51220-010
ResponsávelTécnico:
Responsável
Site:
Técnico:Ana
Técnico:
Site:www.quimilab.com.br
AnaPatrícia
Ana
www.quimilab.com.br---E-mail:
www.quimilab.com.br
PatríciaGomes
Patrícia
GomesBelo
Gomes
Belo- -CRQ/PE
E-mail:quimilab@quimilab.com.br
E-mail:
CRQ/PE01.2.00225
quimilab@quimilab.com.br---INDÚSTRIA
quimilab@quimilab.com.br
01.2.00225
INDÚSTRIABRASILEIRA
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
BRASILEIRA

DATA:
LOTE:

Diluição Máx.

1:10

7 898550 863144

INDÚSTRIA
INDÚSTRIAQUIMILAB
QUIMILABDE
DEPRODUTOS
PRODUTOSDE
DELIMPEZA
LIMPEZALTDA
LIMPEZA
LTDA---ME
LTDA
ME---CNPJ:
ME
Insc.
CNPJ:12.919.018/0001-70
CNPJ:
Insc.Est
12.919.018/0001-70---Rua
12.919.018/0001-70
Est::0423491-09
0423491-09--Aut.
Aut.Func.
RuaRio
Rua
Func.M.S
RioUna,
Rio
Una,225,
Una,
M.Sn°
225,Ibura
225,
n°3.06.631-3
3.06.631-3---SAC:
3.06.631-3
Ibura- -Recife/PE
Ibura
Recife/PE- -CEP:
SAC:(81)3339.1799
SAC:
(81)3339.1799---Responsável
(81)3339.1799
CEP:51220-010
51220-010
ResponsávelTécnico:
Responsável
Site:
Técnico:Ana
Técnico:
Site:www.quimilab.com.br
AnaPatrícia
Ana
www.quimilab.com.br---E-mail:
www.quimilab.com.br
PatríciaGomes
Patrícia
GomesBelo
Belo- -CRQ/PE
E-mail:quimilab@quimilab.com.br
E-mail:
CRQ/PE01.2.00225
quimilab@quimilab.com.br---INDÚSTRIA
quimilab@quimilab.com.br
01.2.00225
INDÚSTRIABRASILEIRA
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
BRASILEIRA

Rendimento

Cera acrílica alto brilho, baixo odor, antiderrapante e altíssima resistência ao tráfego. Promove uma película transparente
com aspecto de brilho molhado.

do rótulo

MED

Desinfetante hospitalar para
superfícies fixas e artigos
não críticos. Hipoclorito de
Sódio à 1%
CUIDADO! IRRITANTE PARA
OLHOS, PELE E MUCOSAS.
CLOROQUIM MED

é um poderoso desinfetante
à base de Hipoclorito de
ativo estabilizado (10.000
Sódio contendo 1% de
cloro
o atendimento à saúde ppm) indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos
em geral.
relacionados com
Possui eficaz ação Bactericida
frente aos microorganismos
Salmonella Choleraesuis.
Staphylococcus Aureus,
Fabricado com matérias
Escherichia Coli
mais rigorosos critérios
primas selecionadas e
um processo específico
de fabricação para um
produto hospitalar. Ideal
com
pisos, banheiros, vestuários,
para desinfecção de paredes,
portas, vidros, artigos
ao cloro. Pode ser
não críticos e superfícies
utilizado em hospitais,
em geral não sensíveis
clínicas, consultórios
MODO DE USAR: O CLOROQUIM
médicos e odontológicos.
MED deverá ser utilizado
- PARA DESINFECÇÃO
puro, sem diluição.
DE SUPERFÍCIES FIXAS:
aplicar o produto puro
após a limpeza da superfície
deixando em contato por
a ser desinfetada,
é necessário enxaguar.
10 minutos. Remova o
excesso e deixe secar.
Não é
- PARA DESINFECÇÃO
DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:
desinfetados, imergir os
após a limpeza dos
artigos no produto puro
artigos a serem
secar os artigos. Utilizá-los
o mais breve possível.deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar
e
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE
DOMÉSTICOS. Não utilizar
DAS CRIANÇAS
em recipientes e objetos
Não deve ser utilizado
metálicos devido à oxidação E DOS ANIMAIS
em tecidos coloridos. Não
misturar com outros produtos. causada pelo cloro.
ou produtos à base de
amônia produz gases
A mistura com ácidos
tóxicos. Não utilizar para
Não ingerir. Evite inalação
desinfecção de alimentos.
ou aspiração, contato com
sua aplicação. Não comer,
os olhos e contato com
beber ou fumar durante
a pele. Usar luvas para
seque as mãos. RECOMENDAÇÕES
a aplicação. Depois de
utilizar este produto lave
DE ABERTURA DE EMBALAGEM:
tampa no sentido anti-horário
e
Retire o lacre e gire a
até a abertura da embalagem.
prevenindo os respingos
Abra a embalagem cuidadosamente,
do produto. CUIDADOS
embalagem original e
DE CONSERVAÇÃO:
bem
Mantenha o produto na
sua
solar direta e do calor fechada após o uso. Conserve em ambientes
arejados ao abrigo da
excessivo. Não reutilizar
luz
a embalagem vazia
COMPOSIÇÃO: Hipoclorito
para outros fins.
de sódio, estabilizante
PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito
e veículo.
de sódio 1,00% p/p.
VALIDADE: 06 meses
após a data de fabricação.
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LITROS
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Antes de usar leia as instruções

Desinfetante hospitalar para
superfícies fixas e artigos
não críticos. Hipoclorito de
Sódio à 1%
CUIDADO! IRRITANTE PARA
OLHOS, PELE E MUCOSAS.
CLOROQUIM MED

é um poderoso desinfetante
à base de Hipoclorito de
ativo estabilizado (10.000
Sódio contendo 1% de
cloro
o atendimento à saúde ppm) indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos
em geral.
relacionados com
Possui eficaz ação Bactericida
frente aos microorganismos
Salmonella Choleraesuis.
Staphylococcus Aureus,
Fabricado com matérias
Escherichia Coli
mais rigorosos critérios
primas selecionadas e
um processo específico
de fabricação para um
produto hospitalar. Ideal
com
pisos, banheiros, vestuários,
para desinfecção de paredes,
portas, vidros, artigos
ao cloro. Pode ser
não críticos e superfícies
utilizado em hospitais,
em geral não sensíveis
clínicas, consultórios
MODO DE USAR: O CLOROQUIM
médicos e odontológicos.
MED deverá ser utilizado
- PARA DESINFECÇÃO
puro, sem diluição.
DE SUPERFÍCIES FIXAS:
aplicar o produto puro
após a limpeza da superfície
deixando em contato por
a ser desinfetada,
é necessário enxaguar.
10 minutos. Remova o
excesso e deixe secar.
Não é
- PARA DESINFECÇÃO
DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:
desinfetados, imergir os
após a limpeza dos
artigos no produto puro
artigos a serem
secar os artigos. Utilizá-los
o mais breve possível.deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar
e
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE
DOMÉSTICOS. Não utilizar
DAS CRIANÇAS
em recipientes e objetos
Não deve ser utilizado
metálicos devido à oxidação E DOS ANIMAIS
em tecidos coloridos. Não
misturar com outros produtos. causada pelo cloro.
ou produtos à base de
amônia produz gases
A mistura com ácidos
tóxicos. Não utilizar para
Não ingerir. Evite inalação
desinfecção de alimentos.
ou aspiração, contato com
sua aplicação. Não comer,
os olhos e contato com
beber ou fumar durante
a pele. Usar luvas para
seque as mãos. RECOMENDAÇÕES
a aplicação. Depois de
utilizar este produto lave
DE ABERTURA DE EMBALAGEM:
tampa no sentido anti-horário
e
Retire o lacre e gire a
até a abertura da embalagem.
prevenindo os respingos
Abra a embalagem cuidadosamente,
do produto. CUIDADOS
embalagem original e
DE CONSERVAÇÃO:
bem
Mantenha o produto na
sua
solar direta e do calor fechada após o uso. Conserve em ambientes
arejados ao abrigo da
excessivo. Não reutilizar
luz
a embalagem vazia
COMPOSIÇÃO: Hipoclorito
para outros fins.
de sódio, estabilizante
PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito
e veículo.
de sódio 1,00% p/p.
VALIDADE: 06 meses
após a data de fabricação.

LITROS

PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA

AO PÚBLICO

DATA:
LOTE:

LYNEA MECT 50

Odor
pH

LYNEA CLOR LQ

Detergente 3 em 1

Alvejante Clorado

Detergente, alvejante e aditivo em uma
única operação. Indicado para lavagem
alvejamento nos processos de uso diário.

LYNEA CLOR LQ

Característico
1,3 a 2,3

LYNEA PX 50

CLOROQUIM MED
LINHA HOSPITALAR
do rótulo

Cloroquim MED

Desinfetante hospitalar para
superfícies fixas e artigos
não críticos. Hipoclorito de
Sódio à 1%
CUIDADO! IRRITANTE PARA
OLHOS, PELE E MUCOSAS.
CLOROQUIM MED

é um poderoso desinfetante
à base de Hipoclorito de
ativo estabilizado (10.000
Sódio contendo 1% de
cloro
o atendimento à saúde ppm) indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos
em geral.
relacionados com
Possui eficaz ação Bactericida
frente aos microorganismos
Salmonella Choleraesuis.
Staphylococcus Aureus,
Fabricado com matérias
Escherichia Coli
mais rigorosos critérios
primas selecionadas e
um processo específico
de fabricação para um
produto hospitalar. Ideal
com
pisos, banheiros, vestuários,
para desinfecção de paredes,
portas, vidros, artigos
ao cloro. Pode ser
não críticos e superfícies
utilizado em hospitais,
em geral não sensíveis
clínicas, consultórios
MODO DE USAR: O CLOROQUIM
médicos e odontológicos.
MED deverá ser utilizado
- PARA DESINFECÇÃO
puro, sem diluição.
DE SUPERFÍCIES FIXAS:
aplicar o produto puro
após a limpeza da superfície
deixando em contato por
a ser desinfetada,
é necessário enxaguar.
10 minutos. Remova o
excesso e deixe secar.
Não é
- PARA DESINFECÇÃO
DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:
desinfetados, imergir os
após a limpeza dos
artigos no produto puro
artigos a serem
secar os artigos. Utilizá-los
o mais breve possível.deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar
e
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE
DOMÉSTICOS. Não utilizar
DAS CRIANÇAS
em recipientes e objetos
Não deve ser utilizado
metálicos devido à oxidação E DOS ANIMAIS
em tecidos coloridos. Não
misturar com outros produtos. causada pelo cloro.
ou produtos à base de
amônia produz gases
A mistura com ácidos
tóxicos. Não utilizar para
Não ingerir. Evite inalação
desinfecção de alimentos.
ou aspiração, contato com
sua aplicação. Não comer,
os olhos e contato com
beber ou fumar durante
a pele. Usar luvas para
seque as mãos. RECOMENDAÇÕES
a aplicação. Depois de
utilizar este produto lave
DE ABERTURA DE EMBALAGEM:
tampa no sentido anti-horário
e
Retire o lacre e gire a
até a abertura da embalagem.
prevenindo os respingos
Abra a embalagem cuidadosamente,
do produto. CUIDADOS
embalagem original e
DE CONSERVAÇÃO:
bem
Mantenha o produto na
sua
solar direta e do calor fechada após o uso. Conserve em ambientes
arejados ao abrigo da
excessivo. Não reutilizar
luz
COMPOSIÇÃO: Hipoclorito
a embalagem vazia
para outros fins.
de sódio, estabilizante
PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito
e veículo.
de sódio 1,00% p/p.
VALIDADE: 06 meses
após a data de fabricação.
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0
1

1

AO PÚBLICO

DATA:
LOTE:

ALC

BACSAN QUART

7 898550 863144

Desinfetante Hospitalar Quaternário
Antes de usar leia as

Desinfetante e sanitizante hospitalar a
base de quartenário de amônia. Excelente custo benefício devido a sua alta
diluição. Eciente contra fungos e microorganismos patogênicos.
1:100
Diluição Máx.

VERONA SUPER NEUTER
instruções do rótulo

Bacsan Quart
R

Alto Poder Bactericid

a

DESINFETANTE

PARA INDÚSTRIA

ALIMENTÍCIA E AFINS

BACSAN ACETIC
é um desinfetante
superfícies de
à base de Ácido
aço inoxidável
Peracético. É
de transporte,
e equipamentos
indicado na desinfecção
válvulas, tubulações,
tais como
diversas em indústria
máquinas enchedoras,aquecedores, tanques
de
de bebidas, de
de estocagem
Sua fórmula possui
processadores
sucos, laticínios,
e
frigoríficos e indústrias de carne e superfícies
CIP. Possui eficaz baixíssima formação de
espuma, portanto
alimentícias em
ação bactericida
Choleraesuis,
é eficiente na
frente aos microorganismos
Escherichia Coli.
sanitização em geral.
processos
Staphylococcus
MODO DE USAR:
Aureus, Salmonella
- Para desinfecção
por circulação
diluição de 0,2%
(CIP), aspersão
(1:500) por um
ou imersão:
- Para desinfecção
período de no
Utilizar o BACSAN
mínimo
por pulverização
ACETIC na
0,2% (1:500)
em superfície: 10 minutos.
a 0,3% (1,5:500)
Utilizar o BACSAN
por um período
ADVERTÊNCIAS:
ACETIC na diluição
de no mínimo
CONSERVE FORA
10 minutos.
Não ingerir. Cuidado!
de
DO ALCANCE
Perigosa sua ingestão.
DAS CRIANÇAS
Provoca lesões
E DOS
Perigo! Causa
oculares graves.
queimaduras severas ANIMAIS DOMÉSTICOS.
botas / proteção
Não
à pele e dono aos
ocular / proteção inale vapores / aerossóis. Use
INGESTÃO: Lave
facial.
olhos.
luvas
a boca. Não provoque Lave as mãos cuidadosamentede proteção/ roupa de proteção/
Retire imediatamente
vômito. EM CASO
após o manuseio.
toda a roupa
EM CASO DE
DE CONTATO
contaminada antes
contaminada.
COM A PELE
Lave a pele com
(OU CABELO):
com água durante de usá-la novamente. EM CASO
água / tome um
vários minutos.
EM CASO DE
No caso de lentes DE CONTATO COM OS OLHOS: banho. Lave a roupa
INALAÇÃO: Remova
de contato, remova
Lave cuidadosamente
Contate imediatamente
a pessoa para
se for fácil e
local ventilado
o CENTRO DE
misture com água
e em posição que continue enxaguando.
INFORMAÇÕES
não dificulte a
TOXICOLÓGICA
vazia. Não utilizar na embalagem original. Não
respiração.
(CEATOX
aplique em superfície
para desinfecção
ABERTURA DA
de alimentos
aquecida. Nunca 0800-722-6001). Não
EMBALAGEM:
reutilize a embalagem
Gire a tampa
Mantenha a embalagem
até que esteja
na posição vertical
totalmente solta.
gire-a até que
Após o uso do
esteja firmemente
para evitar derramamentos.
sua embalagem
presa. ARMAZENAMENTO produto, coloque
original bem fechada.
DA EMBALAGEM:a tampa na embalagem e
protegida do sol
Para a conservação
e
Armazene
da qualidade do
amônia, agentes do calor. Elimine a possibilidade
produto mantenha o produto em
oxidantes e redutores.
de contato com
a embalagem
e em contato com
ácido,
A estabilidade
do produto diminui produtos orgânicos, inflamáveis,
Para conservação metais. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
quando
Mantenha o produto exposto ao calor, a luz solar
embalagens. Não da qualidade do produto, mantenha
na sua embalagem
misture com outros
a embalagem
PERIGO: CAUSA
protegida do sol
original.
produtos.
e calor. Não reutilizar
QUEIMADURAS
Tratamento específico.
GRAVES - CONTÉM
as
Contém ÁCIDO
PRODUTO FORTEMENTE
ocular grave.
PERACÉTICO
ÁCIDO
substância corrosiva
à pele ou que causem
Composição: Ácido Peracético,
lesão
Ácido

Ácético, Peróxido de Hidrogênio
VALIDADE: 06 Meses após
e Veículo. Princípio ativo:
a data de fabricação. ÁGUA
Ácido Peracético: 15%
PODE
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3
/ Reg. MS n° X.XXXX.XXXX.XXX-XFALTAR. NÃO DESPERDICE.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE

5

LITROS

USO PROFISSIONAL - PROIBIDA

0
1

A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

1
DATA:
LOTE:

ALC

7 898550 863144

INDÚSTRIA
INDÚSTRIAQUIMILAB
QUIMILABDE
DEPRODUTOS
PRODUTOSDE
DELIMPEZA
LIMPEZALTDA
LIMPEZA
LTDA---ME
LTDA
ME---CNPJ:
ME
Insc.
CNPJ:12.919.018/0001-70
CNPJ:
Insc.Est
12.919.018/0001-70---Rua
12.919.018/0001-70
Est::0423491-09
0423491-09--Aut.
Aut.Func.
RuaRio
Rua
Func.M.S
RioUna,
Rio
Una,225,
Una,
M.Sn°
225,Ibura
225,
n°3.06.631-3
3.06.631-3---SAC:
3.06.631-3
Ibura- -Recife/PE
Recife/PE- -CEP:
SAC:(81)3339.1799
SAC:
(81)3339.1799---Responsável
(81)3339.1799
CEP:51220-010
51220-010
ResponsávelTécnico:
Responsável
Site:
Técnico:Ana
Técnico:
Site:www.quimilab.com.br
AnaPatrícia
Ana
www.quimilab.com.br---E-mail:
www.quimilab.com.br
PatríciaGomes
Patrícia
GomesBelo
Belo- -CRQ/PE
E-mail:quimilab@quimilab.com.br
E-mail:
CRQ/PE01.2.00225
quimilab@quimilab.com.br---INDÚSTRIA
quimilab@quimilab.com.br
01.2.00225
INDÚSTRIABRASILEIRA
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
BRASILEIRA

Diluição Máx.

Puro

LYNEA ACETIC

BACSAN BG 200

Desinfetante Hospitalar Biguanida
Antes de usar leia

as instruções do

Desinfetante de ultima geração
a base biguanida polimérica (PHMB).
Eliminando 99,99% das bactérias gram
positivas e gram negativas, estaphilococus SP, escherichia coli...
1:100
Diluição Máx.

rótulo

BACSAN
BacsanBG 200
R

Alto Poder Bacterici

da

DESINFETANTE

PARA INDÚSTRIA

BG 200

ALIMENTÍCIA

BACSAN ACETIC
é um desinfetante
superfícies
de
à base de
de transporte, aço inoxidável e equipamentos
Ácido Peracético.
válvulas, tubulações,
É indicado
tais como aquecedores,
diversas em
na desinfecção
máquinas enchedoras,
indústria de
de
tanques de
bebidas, de
Sua fórmula
processadores
estocagem
sucos, laticínios,
possui baixíssima
e
CIP. Possui
de carne e
frigoríficos e
formação de
eficaz ação
superfícies
indústrias
espuma, portanto
bactericida
Choleraesuis,
frente aos microorganismos
é eficiente na alimentícias em geral.
Escherichia
sanitização
Coli.
MODO DE
em processos
Staphylococcus
USAR:
Aureus, Salmonella
- Para desinfecção
por circulação
diluição de
(CIP),
0,2% (1:500)
- Para desinfecção
por um período aspersão ou imersão:
Utilizar o BACSAN
de no mínimo
por pulverização
0,2% (1:500)
ACETIC na
em superfície: 10 minutos.
a 0,3% (1,5:500)
Utilizar o BACSAN
ADVERTÊNCIAS:
por um período
de
CONSERVE
ACETIC na
Não ingerir. Cuidado!
FORA DO ALCANCE no mínimo 10 minutos.
diluição de
Perigosa sua
Provoca lesões
DAS CRIANÇAS
ingestão.
botas / proteçãooculares graves. Não inale Perigo! Causa queimaduras E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
vapores / aerossóis.
ocular / proteção
severas à pele
INGESTÃO:
e dono aos olhos.
facial. Lave
Use luvas de
Lave a boca.
as mãos cuidadosamente
proteção/ roupa
Retire imediatamente
Não provoque
vômito. EM
após o manuseio.de proteção/
toda a roupa
contaminada
CASO DE CONTATO
contaminada.
antes
COM A PELE EM CASO DE
Lave a pele
com água durante de usá-la novamente.
com água /
(OU CABELO):
EM CASO
vários minutos.
EM CASO DE
No caso de lentes DE CONTATO COM OS tome um banho. Lave a
INALAÇÃO:
roupa
OLHOS: Lave
de contato,
Remova a pessoa
Contate imediatamente
cuidadosamente
para local ventiladoremova se for fácil e continue
o CENTRO
misture com
DE INFORMAÇÕES
e em posição
enxaguando.
água
que não dificulte
vazia. Não utilizar na embalagem original.
TOXICOLÓGICA
a respiração.
Não aplique
para desinfecção
(CEATOX
em superfície
ABERTURA
aquecida. Nunca 0800-722-6001). Não
DA EMBALAGEM: de alimentos
Gire a tampa
reutilize a embalagem
Mantenha
até que esteja
a
gire-a até que
totalmente solta. embalagem na posição
vertical para
Após o uso
sua embalagemesteja firmemente presa.
evitar derramamentos.
do produto,
ARMAZENAMENTO
original bem
coloque
protegida do
fechada. Para
DA EMBALAGEM:a tampa na embalagem
sol
a conservação
e
amônia, agentese do calor. Elimine a possibilidade
Armazene
da qualidade
do produto mantenha o produto em
oxidantes e redutores.
de contato com
e em contato
a embalagem
ácido,
A estabilidade
com
do produto diminui produtos orgânicos, inflamáveis,
Para conservação metais. CUIDADOS DE
CONSERVAÇÃO:
quando exposto
da qualidade
embalagens.
do produto, mantenha
Mantenha o
Não misture
produto na sua ao calor, a luz solar
com outros
a embalagem
PERIGO: CAUSA
embalagem
protegida do
original.
QUEIMADURAS produtos.
sol e calor. Não
Tratamento específico.
GRAVES - CONTÉM
reutilizar as
Contém ÁCIDO
ocular grave.
PRODUTO FORTEMENTE
PERACÉTICO
substância corrosiva
ÁCIDO
Composição: Ácido Peracético,
à pele ou que
causem lesão
Ácido Ácético, Peróxido

E AFINS

VALIDADE: 06 Meses após
de Hidrogênio e Veículo.
a
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3 data de fabricação. ÁGUA PODE FALTAR. NÃO Princípio ativo: Ácido Peracético: 15%
DESPERDICE.
/ Reg. MS n° X.XXXX.XXXX.XXX-X

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE

5

LITROS

DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA

0
1

A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

1
ALC

DATA:
LOTE:

7 898550 863144

Aditivo Alcalino

É um alvejante a base de peróxido de
hidrogênio indicado para roupas brancas
e de cores rmes. Não agride as cores.
É ideal para lavanderias em geral.

Produto alcalino auxiliar para lavagem
de tecidos com sujidades pesadas, tais
como manchas e acúmulos de graxas,
óleos e derivados. Aumenta o rendimento e a eciência da lavagem.
Característico
Odor
pH
12,0 a 13,5

SABONETE ANTISSÉPTICO

BACSAN SOAP LQ

Antes de usar leia as instruções do rótulo
R

DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA

ALIMENTÍCIA E AFINS

Sabonete bactericida

BACSAN
Sabonete Perolado
SOAP LQ

5

Composição: Ácido Peracético, Ácido Ácético, Peróxido
de Hidrogênio e Veículo. Princípio ativo: Ácido Peracético:
15%
VALIDADE: 06 Meses após a data de fabricação. ÁGUA
PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3 / Reg. MS n° X.XXXX.XXXX.XXX-X

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA

LITROS

A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

Excelente sabonete à base de clorexidina Ideal para qualquer lugar onde
tenha necessidade de uma higienização
e limpeza ecaz.

0
1

BACSAN GEL

LYNEA ACID

Alvejante Ácido Peracético

Neutralizador de Resíduos

Alvejante para tecidos a base de ácido
peracético. Indicado para alvejar, desinfetar e realçar cores do tecido. Elimina o
amarelamento e manchas, ecaz contra
micro-organismos.
Característico
Odor
pH
1,3 a 2,3

Removedor de ferrugem para tecidos, age
diretamente nos ions de ferro presentes na
água, evitando as manchas amarelas ocasionadas pelo oxido de ferro sem agredir os
tecidos.

Antes de usar leia as

instruções do rótulo

BACSAN
BacsanBG 200
R

Alto Poder Bactericida
DESINFETANTE PARA

Gel

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

E AFINS

BACSAN ACETIC
é um desinfetante
superfícies de
à base de Ácido
aço inoxidável
Peracético. É
e equipamentos
de transporte,
indicado na desinfecção
válvulas, tubulações,
tais como
de
diversas em indústria
máquinas enchedoras,aquecedores, tanques de
de bebidas, de
estocagem e
processadores
Sua fórmula possui
sucos, laticínios,
de carne
CIP. Possui eficaz baixíssima formação de espuma, frigoríficos e indústrias alimentíciase superfícies
ação bactericida
portanto é eficiente
em geral.
Choleraesuis, Escherichia
frente aos microorganismos
na sanitização
em processos
Coli.
Staphylococcus
MODO DE USAR:
Aureus, Salmonella
- Para desinfecção
por circulação
diluição de 0,2%
(CIP), aspersão
(1:500) por um
ou imersão: Utilizar
- Para desinfecção
período de no
o BACSAN ACETIC
mínimo 10 minutos.
por pulverização
na
0,2% (1:500) a
em superfície:
0,3% (1,5:500)
Utilizar o BACSAN
por um período
ADVERTÊNCIAS:
ACETIC na diluição
de no mínimo 10
CONSERVE FORA
de
minutos.
Não ingerir. Cuidado!
DO
Perigosa sua ingestão. ALCANCE DAS CRIANÇAS
Provoca lesões
Perigo! Causa queimaduras E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
oculares graves.
Não
botas / proteção
ocular / proteção inale vapores / aerossóis. Use luvasseveras à pele e dono aos olhos.
INGESTÃO: Lave
facial. Lave as
mãos cuidadosamentede proteção/ roupa de proteção/
a
Retire imediatamenteboca. Não provoque vômito. EM
após o manuseio.
CASO DE CONTATO
toda a roupa contaminada.
EM
contaminada antes
COM A PELE (OU CASO DE
Lave a pele com
de usá-la novamente.
CABELO):
água / tome um
com água durante
EM CASO DE CONTATO
banho. Lave a
vários minutos. No
roupa
COM OS OLHOS:
EM CASO DE INALAÇÃO:
caso de lentes de
Lave cuidadosamente
contato, remova
Remova a pessoa
Contate imediatamente
se for fácil e continue
para local ventilado
enxaguando.
o CENTRO DE
e em posição que
misture com água
não dificulte a respiração.
na embalagem original.INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA
vazia. Não utilizar
(CEATOX 0800-722-6001).
Não aplique em
para desinfecção
superfície aquecida.
Não
de alimentos
ABERTURA DA
Nunca reutilize a
EMBALAGEM:
embalagem
Mantenha a embalagem
Gire a tampa até
que esteja totalmente
na posição vertical
gire-a até que
solta.
para evitar derramamentos.
Após o uso do
esteja firmemente
produto, coloque
presa. ARMAZENAMENTO
sua embalagem
a
original bem fechada.
DA EMBALAGEM: tampa na embalagem e
protegida do sol
Para a conservação
Armazene o produto
e do calor. Elimine
da qualidade do
em
a possibilidade de
amônia, agentes
oxidantes e redutores.
contato com ácido, produto mantenha a embalagem
e em contato com
produtos orgânicos,
metais. CUIDADOS A estabilidade do produto diminui
inflamáveis,
Para conservação
quando
DE CONSERVAÇÃO:
da qualidade do
Mantenha o produto exposto ao calor, a luz solar
produto, mantenha
embalagens. Não
na sua embalagem
misture com outros
a embalagem protegida
original.
produtos.
PERIGO: CAUSA
do sol e calor. Não
QUEIMADURAS
reutilizar as
Tratamento específico.
GRAVES - CONTÉM
PRODUTO FORTEMENTE
Contém ÁCIDO
ocular grave.
PERACÉTICO substância
ÁCIDO
corrosiva à pele
ou que causem
Composição: Ácido Peracético,
lesão

Sabonete bactericida

BACSAN
GEL Sabonete Perolado

Ácido Ácético, Peróxido de Hidrogênio
VALIDADE: 06 Meses após a
e Veículo. Princípio ativo: Ácido
data de fabricação. ÁGUA PODE
Peracético: 15%
FALTAR. NÃO DESPERDICE.
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3 /
Reg. MS n° X.XXXX.XXXX.XXX-X

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE
0
1

Gel anti-séptico a base de álcool etí
lico, com agentes umectantes e emolientes.

Facilitador especial, com ação anti-mofo,
desenvolvido para auxiliar no processo de
passar roupas, deixando na superfície uma
suavidade e grande xação da fragância no
tecido, dando uma sensação de limpeza.
Splend
Odor
pH
6,5 a 7,5

5

LITROS

USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A

VENDA DIRETA AO PÚBLICO

1
ALC

DATA:
LOTE:

7 898550 863144

Puro

Diluição Máx.

Puro

BACSAN SOAP

Sabonete Antisséptico
Antes de usar leia as instruções do rótulo

Bacsan Soap
R

Alto Poder Bactericida
DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA

ALIMENTÍCIA E AFINS

BACSAN ACETIC é um desinfetante
à base de Ácido Peracético.
superfícies de aço inoxidável
É indicado na desinfecção
e equipamentos tais como
de
aquecedores, tanques de
de transporte, válvulas, tubulações,
estocagem e
máquinas enchedoras, processadores
diversas em indústria de bebidas,
de carne e superfícies
de sucos, laticínios, frigoríficos
Sua fórmula possui baixíssima
e indústrias alimentícias em
formação de espuma, portanto
geral.
CIP. Possui eficaz ação bactericida
é eficiente na sanitização em
processos
frente aos microorganismos
Choleraesuis, Escherichia Coli.
Staphylococcus Aureus, Salmonella
MODO DE USAR:
- Para desinfecção por circulação
(CIP), aspersão ou imersão:
diluição de 0,2% (1:500) por
Utilizar o BACSAN ACETIC
um período de no mínimo 10
na
minutos.
- Para desinfecção por pulverização
em superfície: Utilizar o BACSAN
0,2% (1:500) a 0,3% (1,5:500)
ACETIC na diluição de
por um período de no mínimo
10 minutos.
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS
Não ingerir. Cuidado! Perigosa
sua ingestão. Perigo! Causa queimaduras E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Provoca lesões oculares graves.
severas à pele e dono aos olhos.
Não
botas / proteção ocular / proteção inale vapores / aerossóis. Use luvas de proteção/ roupa de
proteção/
facial. Lave as mãos cuidadosamente
INGESTÃO: Lave a boca. Não
após o manuseio. EM CASO
provoque vômito. EM CASO
DE
DE CONTATO COM A PELE
Retire imediatamente toda a
(OU CABELO):
roupa contaminada. Lave a
pele com
contaminada antes de usá-la
novamente. EM CASO DE CONTATO água / tome um banho. Lave a roupa
com água durante vários minutos.
COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente
No
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova caso de lentes de contato, remova se for fácil e continue
enxaguando.
a
Contate imediatamente o CENTRO pessoa para local ventilado e em posição que não dificulte
a respiração.
DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA
misture com água na embalagem
(CEATOX 0800-722-6001). Não
original. Não aplique em superfície
vazia. Não utilizar para desinfecção
aquecida. Nunca reutilize a embalagem
de alimentos
ABERTURA DA EMBALAGEM:
Mantenha a embalagem na
posição vertical para evitar
Gire a tampa até que esteja
derramamentos.
totalmente solta. Após o uso
do produto, coloque a tampa
gire-a até que esteja firmemente
na embalagem e
presa. ARMAZENAMENTO DA
sua embalagem original bem
EMBALAGEM: Armazene o
fechada. Para a conservação
produto em
da qualidade do produto mantenha
protegida do sol e do calor. Elimine
a embalagem
a possibilidade de contato com
amônia, agentes oxidantes e
ácido, produtos orgânicos, inflamáveis,
redutores.
e em contato com metais. CUIDADOS A estabilidade do produto diminui quando exposto ao calor,
a luz solar
DE CONSERVAÇÃO: Mantenha
Para conservação da qualidade
o
produto
na
sua
embalagem original.
do produto, mantenha a embalagem
embalagens. Não misture com
protegida do sol e calor. Não
outros produtos.
reutilizar as
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS
GRAVES - CONTÉM PRODUTO
Tratamento específico. Contém
FORTEMENTE ÁCIDO
ÁCIDO PERACÉTICO substância
ocular grave.
corrosiva à pele ou que causem
lesão

Sabonete bactericida

BACSAN
SOAP Sabonete Perolado

Composição: Ácido Peracético, Ácido Ácético, Peróxido
de Hidrogênio e Veículo. Princípio ativo: Ácido Peracético:
15%
VALIDADE: 06 Meses após a data de fabricação. ÁGUA
PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3 / Reg. MS n° X.XXXX.XXXX.XXX-X

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA
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1
ALC

DATA:
LOTE:

7 898550 863144

Sabonete antisséptico com versões:
CREMOSA e ESPUMA à base de clorexidina. Que garante eciência quanto a seu
poder antisséptico, indicado para higienização das mãos, braços e ante-braços.
Puro
Diluição Máx.

LYNEA GRAX

Escala de pH Orientativa

Detergente desengraxante alcalino para
tecidos com fórmula balanceada, rico em
adtivos que proporciona uma perfeita remoção de graxas, óleos e derivados sem
agredir os tecidos.
Odor
pH

Característico
12,5 a 13,0

LYNEA SOFT

LYNEA PASS

LYNEA PASS

Excelente acidulante líquido redutor de
resíduos alcalinos e cloro. Protege contra
danos aos tecidos em processos de lavagem pesadae reduz o número de enxágues.
Característico
Odor
pH
2,5 a 4,5

Desengraxante Óleo e Gordura

Característico
2,0 a 3,5

Auxiliar de Passar Perfumado

DATA:
LOTE:

Diluição Máx.

LYNEA ACID

LYNEA GRAX

Gel Antisséptico

7 898550 863144

1
ALC

Característico
1,0 a 2,5

Removedor para Manchas de Ferrugem

Sabonete Líquido Antisséptico
Alto Poder Bactericida

LYNEA ADTIV

LYNEA ACETIC

Odor
pH

Bacsan Soap LQ

LYNEA ADTIV

LYNEA FER
LYNEA FER

BACSAN ACETIC é um desinfetante
à base de Ácido Peracético.
superfícies de aço inoxidável
É indicado na desinfecção
e equipamentos tais como
de
aquecedores, tanques de
de transporte, válvulas, tubulações,
estocagem e
máquinas enchedoras, processadores
diversas em indústria de bebidas,
de carne e superfícies
de sucos, laticínios, frigoríficos
Sua fórmula possui baixíssima
e indústrias alimentícias em
formação de espuma, portanto
geral.
CIP. Possui eficaz ação bactericida
é eficiente na sanitização em
processos
frente aos microorganismos
Choleraesuis, Escherichia Coli.
Staphylococcus Aureus, Salmonella
MODO DE USAR:
- Para desinfecção por circulação
(CIP), aspersão ou imersão:
diluição de 0,2% (1:500) por
Utilizar o BACSAN ACETIC
um período de no mínimo 10
na
minutos.
- Para desinfecção por pulverização
em superfície: Utilizar o BACSAN
0,2% (1:500) a 0,3% (1,5:500)
ACETIC na diluição de
por um período de no mínimo
10 minutos.
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS
Não ingerir. Cuidado! Perigosa
sua ingestão. Perigo! Causa queimaduras E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Provoca lesões oculares graves.
severas à pele e dono aos olhos.
Não
botas / proteção ocular / proteção inale vapores / aerossóis. Use luvas de proteção/ roupa de
proteção/
facial. Lave as mãos cuidadosamente
INGESTÃO: Lave a boca. Não
após o manuseio. EM CASO
provoque vômito. EM CASO
DE
DE CONTATO COM A PELE
Retire imediatamente toda a
(OU CABELO):
roupa contaminada. Lave a
pele com
contaminada antes de usá-la
novamente. EM CASO DE CONTATO água / tome um banho. Lave a roupa
com água durante vários minutos.
COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente
No
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova caso de lentes de contato, remova se for fácil e continue
enxaguando.
a
Contate imediatamente o CENTRO pessoa para local ventilado e em posição que não dificulte
a respiração.
DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA
misture com água na embalagem
(CEATOX 0800-722-6001). Não
original. Não aplique em superfície
vazia. Não utilizar para desinfecção
aquecida. Nunca reutilize a embalagem
de alimentos
ABERTURA DA EMBALAGEM:
Mantenha a embalagem na
posição vertical para evitar
Gire a tampa até que esteja
derramamentos.
totalmente solta. Após o uso
do produto, coloque a tampa
gire-a até que esteja firmemente
na embalagem e
presa. ARMAZENAMENTO DA
sua embalagem original bem
EMBALAGEM: Armazene o
fechada. Para a conservação
produto
em
da qualidade do produto mantenha
protegida do sol e do calor. Elimine
a embalagem
a possibilidade de contato com
amônia, agentes oxidantes e
ácido, produtos orgânicos, inflamáveis,
redutores.
e em contato com metais. CUIDADOS A estabilidade do produto diminui quando exposto ao calor,
a luz solar
DE CONSERVAÇÃO: Mantenha
Para conservação da qualidade
o produto na sua embalagem
do produto, mantenha a embalagem
original.
embalagens. Não misture com
protegida do sol e calor. Não
outros produtos.
reutilizar as
PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS
GRAVES - CONTÉM PRODUTO
Tratamento específico. Contém
FORTEMENTE
ÁCIDO
ÁCIDO PERACÉTICO substância
ocular grave.
corrosiva à pele ou que causem
lesão

Alvejante para tecidos a base de cloro indicado para alvejamento e remoção de manchas nos processos de lavagem e desinfecção
de roupas. A ação do cloro inibe a xação de
manchas
Característico
Odor
pH
6,0 a 7,5

Alvejante Peróxido de Hidrogênio

Odor
pH

LAVANDERIA

DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

LYNEA PX 50

Antes de usar leia as instruções

Característico
10,5 a 12,0

´

7 898550 863144

INDÚSTRIA
INDÚSTRIAQUIMILAB
QUIMILABDE
DEPRODUTOS
PRODUTOSDE
DELIMPEZA
LIMPEZALTDA
LIMPEZA
LTDA---ME
LTDA
ME---CNPJ:
ME
Insc.
CNPJ:12.919.018/0001-70
CNPJ:
Insc.Est
12.919.018/0001-70---Rua
12.919.018/0001-70
Est::0423491-09
0423491-09--Aut.
Aut.Func.
RuaRio
Rua
Func.M.S
RioUna,
Rio
Una,225,
Una,
M.Sn°
225,Ibura
225,
n°3.06.631-3
3.06.631-3---SAC:
3.06.631-3
Ibura- -Recife/PE
Ibura
Recife/PE- -CEP:
SAC:(81)3339.1799
SAC:
(81)3339.1799---Responsável
(81)3339.1799
CEP:51220-010
51220-010
ResponsávelTécnico:
Responsável
Site:
Técnico:Ana
Técnico:
Site:www.quimilab.com.br
AnaPatrícia
Ana
www.quimilab.com.br---E-mail:
www.quimilab.com.br
PatríciaGomes
Patrícia
GomesBelo
Gomes
Belo- -CRQ/PE
E-mail:quimilab@quimilab.com.br
E-mail:
CRQ/PE01.2.00225
quimilab@quimilab.com.br---INDÚSTRIA
quimilab@quimilab.com.br
01.2.00225
INDÚSTRIABRASILEIRA
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
BRASILEIRA

Desinfetante Hospitalar Hipoclorito 1%
Poderoso desinfetante à base de hipoclori
to de sódio contendo 1% de cloro ativo
estabilizado. Ideal para desinfecção de paredes, pisos, banheiros, vestuários...
e superfícies em geral não sensível ao cloro

Produto líquido concentrado, com branqueador óptico de última geração
que facilita ainda mais a umectação das
roupas. Com aplicações diversas em
roupas de cores rmes de algodão, lã,
seda, poliéster...

LYNEA MULT

Odor
pH

5

ÁGUA PODE FALTAR. NÃO
DESPERDICE.
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3
/ Reg. MS nº X.XXXX.XXXX.XXX-X

^

7 898550 863144

do rótulo

cryl MED

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO

INDÚSTRIA
INDÚSTRIAQUIMILAB
QUIMILABDE
DEPRODUTOS
PRODUTOSDE
DELIMPEZA
LIMPEZALTDA
LIMPEZA
LTDA---ME
LTDA
ME---CNPJ:
ME
Insc.
CNPJ:12.919.018/0001-70
CNPJ:
Insc.Est
12.919.018/0001-70---Rua
12.919.018/0001-70
Est::0423491-09
0423491-09--Aut.
Aut.Func.
RuaRio
Rua
Func.M.S
RioUna,
Rio
Una,225,
Una,
M.Sn°
225,Ibura
225,
n°3.06.631-3
3.06.631-3---SAC:
3.06.631-3
Ibura- -Recife/PE
Ibura
Recife/PE- -CEP:
SAC:(81)3339.1799
SAC:
(81)3339.1799---Responsável
(81)3339.1799
CEP:51220-010
51220-010
ResponsávelTécnico:
Responsável
Site:
Técnico:Ana
Técnico:
Site:www.quimilab.com.br
AnaPatrícia
Ana
www.quimilab.com.br---E-mail:
www.quimilab.com.br
PatríciaGomes
Patrícia
GomesBelo
Belo- -CRQ/PE
E-mail:quimilab@quimilab.com.br
E-mail:
CRQ/PE01.2.00225
quimilab@quimilab.com.br---INDÚSTRIA
quimilab@quimilab.com.br
01.2.00225
INDÚSTRIABRASILEIRA
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
BRASILEIRA

Removedor para piso sem cheiro concentrado, e com grande eciência na remoção de seladores, ceras acrílicas. Indicado
para hospitais e para ambientes fechados.

LINHA HOSPITALAR

VERON
Remo A SUPER

AO PÚBLICO

DATA:
LOTE:

LYNEA MULT

Removedor Hospitalar

Cera Impermeabilizante Hospitalar
LINHA HOSPITALAR

Impacto

Detergente super concentrado, com
branqueador óptico de última geração
que facilita ainda mais a umectação das
roupas. Com aplicações diversas em
roupas de cores rmes de algodão, lã,
seda, poliéster...
Característico
Odor
pH
10,0 a 12,0

80 a 100m²

REMOCRYL MED

IMPACTO MED
Antes de usar leia as instruções

LYNEA MECT 100

Selador para áreas internas e externas
com baixo odor e grande durabilidade,
ótima performance no nivelamento e
preparação do piso para impermeabilização com a cera IMPACTO MED.

LINHA HOSPITALAR

Detergente Umectante

Detergente Umectante

COBERTTON MED

Amaciante para Roupas
LYNEA SOFT

É um amaciante de caráter universal, econômico. LYNEA SOFT auxilia a redução do
pH dos tecidos, evitando irritações cutâneas e proporcionando extra maciez às bras e um perfume agradável.
Odor
pH

Confort
3,5 a 7,0

