
Ficha Técnica

KLIM - Limpador Geral e Perfumador

1 - PRODUTO
Klim -  Limpador Geral e Perfumador
Fragrâncias: Campestre, Floral e Lavanda.
Bombona 5 litros

2 - DESCRIÇÃO
Com um único produto você desinfeta, limpa, neutraliza 
odores e perfuma os ambientes.
KLIM foi desenvolvido para banheiros com graves proble-
mas de odor e contaminação. Sua fragrância suave per-
mite que seja utilizado nos ambientes mais finos e sofis-
ticados.
KLIM utiliza um poderoso agente biocida, de amplo 
espectro, que garante desinfecção eficiente. Ao contrário 
dos desinfetantes convencionais, KLIM possui poderosos 
agentes de limpeza, resolvendo os problemas de asseio, 
desinfecção e odor de todas as superfícies.
KLIM está disponível nas versões: Campestre, Floral e
Lavanda.
3 - APLICAÇÕES
Limpeza e Desinfecção de Superfícies Verticais
As superfícies verticais como paredes, divisórias, janelas, 
portas, interruptores, ar condicionado entre outras devem 
estar devidamente limpas e desinfetadas, pois alguns 
microrganismos podem ser transmitidos pelo ar, através de 
minúsculas gotículas, partículas de poeira ou matéria 
orgânica de origem humana ou animal. 
Desinfecção Peças de Sanitários
Da mesma forma, os vasos sanitários mictórios, pias, 
bancadas, lixeiras e equipamentos podem estar 
contaminados por esses microrganismos e devem ser bem 
limpos.
Desinfecção de Pisos
Nos pisos encontramos uma quantidade muito grande de 
microrganismos depositados, pois existe um índice ainda 
maior de gotículas e de poeira, além dos objetos 
contaminantes que caem sobre o piso. Há também um 
agravante que é a contaminação cruzada proveniente do 
fluxo de pessoas entre os diversos ambientes.

4 - BENEFÍCIOS
KLIM reúne quatro funções: limpeza geral, desinfecção, 
controle dos maus odores e perfumador de ambientes. 
Isso o torna um produto de grande versatilidade, facilitan-
do a tarefa de compra e reduzindo o risco de erros na 
escolha e na utilização do produto. KLIM resolve sozinho 
todos os problemas de higiene e limpeza de banheiros 
institucionais.

5 - INSTRUÇÕES DE USO
Como Limpador Geral:
diluição 1:10 a 1:30 - na limpeza de pisos e outras 
superfícies laváveis, recomenda-se espalhar a solução 
sobre a superfície, deixar agir por 3 a 5 minutos e retirar a 
solução suja com mop ou aspirador de líquidos. Não é 
necessário enxaguar. Em caso de pisos encardidos, 
esfregar com enceradeira industrial, equipada com fibra 
verde ou preta. KLIM pode ser usado em lavadoras 
automáticas, pelo fato de possuir um eficiente controlador 
de espuma.
Como perfumador de ambientes:
diluição 1:5 a 1:15 - aspergir a solução utilizando um 
pulverizador fácil, ou outro equipamento similar,
regulando o bico para que as partículas sejam bem 
pequenas. Em grandes áreas, pode-se aplicar a solução, 
no piso, com mop água. Em banheiros, pode-se 
impregnar tuchos de papel com a solução e deixá-los em 
pontos estratégicos, simulando sachês.

6 - PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação 
ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Em caso de 
contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, não provo-
que vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxi-
cação ou Serviço de Saúde (tel.: 0800 771 3733) ou o 
médico, levando o rótulo do produto. Não utilizar a 
embalagem para outros fins.

7 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Cor............................................azul, vermelho ou violeta
Odor.....................................floral, campestre ou lavanda
Densidade a 20/4oC (g/cm3)..........................0,99 a 1,02
pH do produto puro............................................8,5  a 9,5
pH da solução 1:10.............................................7,6 a 8,2
pH da solução 1:30.............................................7,5 a 8,0
Viscosidade cinemática a 25°C (cSt)....................45 a 55

8 - COMPOSIÇÃO
Nonifenol etoxilado 9MOE, cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio, álcool etílico, trietanolamina, espessante, 
fragrância, corantes, conservante e água.

9 - APRESENTAÇÃO
  Caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros.

10 - DOCUMENTAÇÃO
• Produto notificado na ANVISA/MS.

nº 25351.668896/2009-16
 Ficha de segurança - MSDS (Material Safety Data Sheet):
disponível
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