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HIPECLOR 
Limpador de Uso Geral Cloro Ativo 1% 

 

ANVISA 

Produto Registrado na ANVISA/MS 3034483 
Risco 2 – RDC 042/2009 – RDC 184/01 

Aut. Func./MS - 3.03.448-3 

EMBALAGENS PRAZO VALIDADE 

 

Bombonas – 01 / 05 / 20 / 50 litros 

 

06 MESES a partir da data de fabricação 

COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO 

 
Hipoclorito de Sódio e água. 

 

 
Hipoclorito de Sódio Solução 1% 

                    
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 
 
Estado físico – Líquido 
Aparência e Odor – Líquido de coloração amarela ou levemente amarelada  e odor característico 
Densidade a 20 °C – 1,04 a 1,08 g/cm3 
PH (solução a 5,0 % ) a 25 °C - = 9,0  a  10,0 
Ponto de congelamento – Não determinado 
Ponto de fusão – Não disponível 
Solubilidade em água – Completa 

 
 

FINALIDADE DE USO / APLICAÇÃO 
Limpeza de superfícies fixas e laváveis eliminando sujidades. 
 

MODO DE USAR 
Espalhar o produto sobre a superfície a ser limpa e enxaguar bem em seguida. Pode ser usado puro ou diluído, conforme a 
intensidade da sujeira. Não aplicar sobre alimentos e utensílio de cozinha, plantas e aquários.  

 
DADOS DE SEGURANÇA 

Manter o  produto em sua embalagem original, armazenar evitando sol, calor e proximidade  com alimentos e bebidas. . 
NÃO MISTURAR COM PRODUTOS A BASE  DE AMÔNIA. NÃO MISTURAR COM DETERGENTES E SABÕES. PRECAUÇÕES: “Não 
ingerir.”, “Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos.”, “Evite contato  com a pele.” “ Uso obrigatório de EPI´s.” 
“Em caso de contato com os olhos, lave  imediatamente com água em abundância.”, “Em caso de ingestão, não provoque 
vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou médico levando o  rótulo do produto.”, “Não dê nada por via 
oral  a uma pessoa inconsciente.”, “Não reutilize a embalagem vazia  para outros fins.” 


