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CARACTERÍSTICAS  

 
BECKER CLOREX é  um desinfetante  à base de  hipoclorito de sódio, com 2% de cloro  ativo estabilizado (20.000 ppm). É 

utilizado para a desinfecção de pisos, ralos, banheiros. Pode ser usado para desinfecção de alimentos (frutas, verduras e 

legumes). BECKER  CLOREX  possui  ação  contra  as  seguintes bactérias (salmonela choleraesuis, staphylococcus aureus, 
escherichia coli, enterococcus faeclum). 
 

ESPECIFICAÇÕES 

Física Química 

Aspecto: Líquido Composição: 

Cor: Levemente amarelado Hipoclorito de sódio 

pH: 12,0 – 14,0 Estabilizante 

Densidade: 1,02 – 1,04 g/mL Veículo 

Cloro ativo: 2,0%  

  

CAMPO DE APLICAÇÃO 

Na desinfecção de superfícies fixas (pisos, paredes, bancadas), artigos e acessórios, etc. em hospitais, lactários, cozinhas, 
indústria de alimentos e ambientes institucionais em geral. 

 

FINALIDADE 
Desinfecção de superfícies fixas, artigos e acessórios, legumes, verduras e frutas, etc. 
 

MODO DE USO 
SUPERFÍCIES FIXAS – medir 500ml de Becker Clorex completando  com água para um  litro de solução. Teor de  cloro ativo 
desta solução 10.000 ppm. Aplicar o produto e deixar em contato por 10 min. Não enxaguar. 
ARTIGOS E ACESSÓRIOS - medir 500 mL de Becker Clorex completando com água para um litro de solução. Após limpos e 
secos, imergir os artigos ou acessórios em Becker Clorex por 30 min. Evitar formação de bolhas de ar em artigos ocos. 
Pré-desinfecção: artigos contaminados, antes de serem limpos, poderão ser imersos numa solução de Becker Clorex 

500 ml, completando para 1 litro de solução por 30 minutos. A seguir proceder como descrito anteriormente, sem 
enxaguar.  
HEMODIÁLISE – medir 50 mL de Becker Clorex completando com água para 1 litro de solução. Usar rotina específica para 
limpeza e desinfecção dos equipamentos, obedecendo aos cuidados de proteção dos mesmos. Deixar a solução em 
contato com o equipamento por 30 minutos.  
MAMADEIRAS, BICOS E CHUPETAS – Promover rigorosa lavagem prévia com escova e detergente e enxaguar 
abundantemente. Medir 6,5 mL de Becker Clorex completando com água para um litro de solução. Imergir os artigos na 
solução por uma hora. Evitar formação de bolhas de ar no interior dos artigos. NÃO ENXAGÜAR. Substituir a solução 
diariamente.  
VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS – lavar abundantemente os alimentos em água corrente. Medir 17,5 ml ou de 150 a 200 

ppm de BECKER CLOREX. Imergir verduras, legumes e frutas na solução por 15 minutos. Retirar os alimentos da solução, 
não necessitando de enxágue. 
 

EMBALAGEM 

Caixa com 4 unidades de 5 litros 
 


