
 

   

 

 
FICHA TÉCNICA 

NÚMERO: 

FIT 00001 

PÁGINA: 

1/2 

REVISÃO: 

01 

DATA: 

18/09/2009 

TÍTULO: 

ÁGUA SANITÁRIA QBOA 
  

Revisão 01 – 18/09/2009 – Alteração de Lay Out 
 

 

1. Produto 

Produto a base de cloro indicado para lavagem de roupas brancas, retirada de manchas, lavagem de 

banheiros, pias, vidros, porcelanas, mármores, plásticos, cerâmicas, vasos sanitários, ralos e limpeza geral. 

Para a purificação da água e lavagem de frutas e verduras, utilizar a quantidade recomendada. 

Atenção: por ser um produto a base de cloro não deve ser utilizado em tecido de lã, seda, couro, lycra ou em 

roupas brancas que tenham o símbolo de não utilizar cloro (triângulo cortado por um X). 

 

2. Dados Técnicos 

Hipoclorito de Sódio e Água 

Teor de Cloro Ativo: 2,0 a 2,5% p/p. 

PH: 11,5 a 13 

Densidade: 1,03 a 1,045 g/cm3 

Aspecto: liquido límpido 

Cor: levemente amarelada 

Odor: característico 

 

3. Cuidados 

Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água corrente em abundância por pelo menos 15 

minutos e procure um médico. Em caso de ingestão ou inalação, procure um médico, levando a embalagem ou 

o rótulo do produto. Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 

 

4. Precauções 

Evitar a inalação do produto e o contato com os olhos e a pele. Não ingerir. Não reutilizar o vasilhame para 

outros fins. Não usar em recipiente e objetos metálicos. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida 

de precaução antes de reutilizá-los. 

Manter o produto no frasco original. Para a conservação da qualidade do produto, manter o frasco protegido do 

sol e do calor. Manter fora do alcance das crianças e de animais domésticos. Não misturar com produtos a 

base de amônia. 
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5. Validade 

6 meses a partir da data de fabricação. 

 

6. Outras Informações 

CEATOX 24 horas:      Centro regional de Assistência Toxicológica de São Paulo 

Fone: (11) 0800-0148110. 

 

Atendimento ao Consumidor:    Caixa Postal 201 - CEP: 06016-971 - Osasco - SP 

Fone: (11) 0800-557030. 

 

Industrias Anhembi S/A:    www.anhembi.ind.br 

Unidade 1:        CNPJ: 55.116.131/0001-20  

Rua André Rovai, 481- Osasco - SP - CEP: 06233-150 

 

Unidade 2:       CNPJ: 55.116.131/0002-01    

Via Periférica II, 566 - Simões Filho - BA - CEP: 43780-000 

http://www.anhembi.ind.br/

