Alpha HP
Desinfetante de uso geral e limpador multiuso
Finalidade de Uso
Alpha HP foi formulado com peróxido de hidrogênio acelerado e desenvolvido para
ser um limpador multiuso de superfícies, carpetes e pisos, e um desinfetante de uso
geral com eficácia comprovada frente ao vírus da H1N1, norovírus e rotavírus.
Características / Benefícios
• Eficácia comprovada frente ao vírus da H1N1, norovírus e rotavírus;
• Três diluições de uso proporcionam um sistema completo de limpeza para
superfícies e carpetes: um só produto para satisfazer suas necessidades diárias de
limpeza.
Modo de Usar
Com o sistema J-Flex, utilize a diluição adequada conforme indicação. 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,
enxágue 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 superfícies e eliminação de vírus
– 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 fibra 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 enxágue 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.
Características Físico-Químicas
Aspecto

Líquido límpido

Cor

Amarelo

pH puro

0,5 – 1,1

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não
devem ser considerados como especificação.

Alpha HP
Desinfetante de uso geral e limpador multiuso
Metodologia de Análise
Não aplicável.
Composição
Peróxido de Hidrogênio, Ácido Fosfórico, Coadjuvante, Tensoativo Aniônico, Tensoativo Não Iônico, Solvente, Aditivo, Acidificantes,
Fragrância e Água Deionizada
Princípio Ativo
Peróxido de Hidrogênio - 4,25%
Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança
de Produto (FISPQ).
Prazo de Validade
36 meses a partir da data de fabricação.
Registros Oficiais
Registro MS - 3.2661.0209
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