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MODO DE USAR:  
Puro - Como desinfetante e bactericida: vasos sanitários, ralos, latas de lixo. Aplique o produto 
diretamente nas bordas. Deixe agir por 10 minutos no mínimo para obter ação eficiente. 
Diluído - Na limpeza, aplicar em pisos, azulejos, esmaltados, banheira
colheres de sopa por litro d água.
CUIDADOS: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos, contato com a 
pele. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. 
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave
água corrente por 15 minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de ingestão 
acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando
Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e se persistir a 
irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o produto em 
sua embalagem original; não reutilize a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
COMPOSIÇÃO: Emulsificante, Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia, formol, isotiazolinonas, 
essência, corante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil dimetil benzil
DILUIÇÃO: Desinfetante floral galão de 5 litros concentrado: Diluir 1 para 5
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DESINFETANTE CENAP  
É elaborado com bactericida de última geração que o torna um 
poderoso aliado na desinfecção diária. Contém fragrância de alto 
desempenho deixando o ambiente livre de bactérias e 
agradavelmente perfumado. Elaborado especialmente para
os maus odores. Sua composição balanceada de tensoativos, 
fragrâncias e agente bactericida favorecendo a limpeza, desinfecção 
e odorização do ambiente. Usado para desinfecção e limpeza de 
ralos, rodapés, banheiros, vasos sanitários, pias, pisos e
Eficaz contra o vírus N1H1. 
AROMAS: Floral, Eucalipto, e Campestre. O desinfetante Floral 
galão de 5 Litros esta concentrado. 
Embalagem: Galão de 5 Litros, Frasco 2 Litros. 
 

 Peso Comp. 
Fardo 4x5 Litros 20,6 34 
Galão 5 Litros 5,15 17 
Fardo 6x2 Litros 13 33 
Galão 2 Litros 2,15 11 
Código de Barras EAN-13 
Galão 5L Floral 789.62355.0211-1 
Galão 5L Eucalipto 789.62355.0025-4 
Galão 5L Campest 789.62355.0066-7 
Frasco 2L Floral 789.62355.0083-4 
Galão 2L Eucalipto 789.62355.0015-5 
Galão 2L Campest 789.62355.0061-2 

 

Como desinfetante e bactericida: vasos sanitários, ralos, latas de lixo. Aplique o produto 
diretamente nas bordas. Deixe agir por 10 minutos no mínimo para obter ação eficiente. 

Na limpeza, aplicar em pisos, azulejos, esmaltados, banheiras e mármores. Use duas 
. 

: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos, contato com a 
pele. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. 

ão dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave
água corrente por 15 minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de ingestão 
acidental, não provoque vômito, e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. 
Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e se persistir a 
irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o produto em 

eutilize a embalagem vazia.  
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

: Emulsificante, Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia, formol, isotiazolinonas, 
essência, corante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia 0,4%.

Desinfetante floral galão de 5 litros concentrado: Diluir 1 para 5 de água.
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É elaborado com bactericida de última geração que o torna um 
poderoso aliado na desinfecção diária. Contém fragrância de alto 
desempenho deixando o ambiente livre de bactérias e 
agradavelmente perfumado. Elaborado especialmente para eliminar 
os maus odores. Sua composição balanceada de tensoativos, 
fragrâncias e agente bactericida favorecendo a limpeza, desinfecção 
e odorização do ambiente. Usado para desinfecção e limpeza de 
ralos, rodapés, banheiros, vasos sanitários, pias, pisos em geral. 

AROMAS: Floral, Eucalipto, e Campestre. O desinfetante Floral de 

 

Larg. Alt. 
34 32 
17 32 
22 30 
11 30 

DUN-14 
4-789623550211-9 
4-789623550025-2 
4-789623550066-5 
6-789623550083-6 
6-789623550015-7 
6-789623550061-4 

Como desinfetante e bactericida: vasos sanitários, ralos, latas de lixo. Aplique o produto 
diretamente nas bordas. Deixe agir por 10 minutos no mínimo para obter ação eficiente.  

s e mármores. Use duas 

: ATENÇÃO! Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos, contato com a 
pele. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. 

ão dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave-os com 
água corrente por 15 minutos e se persistir a irritação consulte um médico. Em caso de ingestão 

a embalagem ou rótulo do produto. 
Em caso de contato com a pele lave as partes atingidas com água em abundância e se persistir a 
irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o produto em 

: Emulsificante, Cloreto de Alquil dimetil benzil Amônia, formol, isotiazolinonas, 
Amônia 0,4%. 

de água. 


