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DETERGENTE CLORO EM GEL
Por ser um produto em gel, permanece mais tempo na superfície, 
eliminando a sujeira. É ideal para limpar até mesmo aqueles cantinhos, 
rejuntes de azulejos e frestas, onde ficam impregnadas as piores sujeiras. 
O poder do cloro, 
garante ultra limpeza na casa toda.
 
Embalagem: Galão de 5 Litros.
 
Fardo 4x5 Litros
Galão 5 Litros
Código de Barras
Galão 5L

 

MODO DE USAR: Diluir o DETERGENTE CENAP CLORO EM GEL na proporção de
ml para 10 litros de água. No banheiro
superfícies como azulejos, pias, cerâmicas e banheiras, deixando agir por dez minutos. 
Aplique diretamente nas superfícies deixando agir por dez minutos. Depois é só passar um pano úmido
e enxaguar. Limpa e perfuma a casa toda.  
animais de estimação, lave regularmente os pisos e a áreas de alimentação de seu animal de 
estimação. Não utilizar em carpetes ou pisos de madeira.
 
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 cont
os com 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 l
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 
 
COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de sódio, alquil dimetil amina óxida, metassilicato de sódio, lauril, éter 
sulfato de sódio, essência e água.
 

DILUIÇÃO: Diluir 200 ml para 10 litros de água.
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DETERGENTE CLORO EM GEL 
Por ser um produto em gel, permanece mais tempo na superfície, 
eliminando a sujeira. É ideal para limpar até mesmo aqueles cantinhos, 
rejuntes de azulejos e frestas, onde ficam impregnadas as piores sujeiras. 
O poder do cloro, combinado com detergente em sua formulação gel que 
garante ultra limpeza na casa toda. 

Embalagem: Galão de 5 Litros. 
Peso Comp. Larg.

Fardo 4x5 Litros 18,6 38 28 
Galão 5 Litros 5,24 19 14 
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0222-7 NÃO TEM 

Diluir o DETERGENTE CENAP CLORO EM GEL na proporção de
No banheiro: Use diretamente na parte interna do vaso sanitário e em 

superfícies como azulejos, pias, cerâmicas e banheiras, deixando agir por dez minutos. 
Aplique diretamente nas superfícies deixando agir por dez minutos. Depois é só passar um pano úmido
e enxaguar. Limpa e perfuma a casa toda.  Uso geral: Na limpeza de uso em geral, em ambientes com 
animais de estimação, lave regularmente os pisos e a áreas de alimentação de seu animal de 
estimação. Não utilizar em carpetes ou pisos de madeira. 

: 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
os com 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 sua embalagem original; não reutilize a embalagem vazia.  
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Hipoclorito de sódio, alquil dimetil amina óxida, metassilicato de sódio, lauril, éter 
sulfato de sódio, essência e água. 

para 10 litros de água. 
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Por ser um produto em gel, permanece mais tempo na superfície, 
eliminando a sujeira. É ideal para limpar até mesmo aqueles cantinhos, 
rejuntes de azulejos e frestas, onde ficam impregnadas as piores sujeiras. 

combinado com detergente em sua formulação gel que 

Larg. Alt. 
30 
28 

DUN-14 
NÃO TEM  

Diluir o DETERGENTE CENAP CLORO EM GEL na proporção de um copo de 200 
: Use diretamente na parte interna do vaso sanitário e em 

superfícies como azulejos, pias, cerâmicas e banheiras, deixando agir por dez minutos. Na cozinha: 
Aplique diretamente nas superfícies deixando agir por dez minutos. Depois é só passar um pano úmido 

: Na limpeza de uso em geral, em ambientes com 
animais de estimação, lave regularmente os pisos e a áreas de alimentação de seu animal de 

: 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 

ato com os olhos, lave-
os com 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 

ave as partes atingidas com água em abundância e se 
persistir a irritação procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o 

Hipoclorito de sódio, alquil dimetil amina óxida, metassilicato de sódio, lauril, éter 


