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FICHA TÉCNICA                                                  REFITEX MARINE         

DESCRIÇÃO: 

Desinfetante, limpador e odorizador perfumado. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

Limpadoras, restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias alimentícias, clubes, escolas, 

lanchonetes, etc. 

 

UTILIZAÇÃO: 

REFITEX MARINE é indicado para uso em qualquer área que necessite de 

desinfecção, limpeza e odorização, tais como: pisos, paredes, louças sanitárias, ralos, 

depósitos de lixo. REFITEX MARINE é ideal para uso em banheiros, lavatórios, 

lavabos, vestiários, corredores, etc. Seu campo de atuação se estende as indústrias, 

escolas, creches, lojas, hotéis, saunas, bares, restaurantes e a todas as áreas que for 

necessária a limpeza com agrádavel perfume floral. 

 

MODO DE USAR: 

Para Limpeza Geral: Solução de 3,0 a 5,0% (3 a 5 litros de REFITEX MARINE para 

cada 100 litros de água). Aplicar a solução do produto com um pano ou pulverizador 

na superfície a ser limpa. Não é preciso enxaguar.  

Para desinfecção: REFITEX MARINE somente tem ação bactericida quando utilizado 

puro. 

VANTAGENS: 

- Desinfeta, limpa e perfuma o ambiente.  

- Excelente aroma. 

- Possibilita altas diluições.   
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CARACTERÍSTICAS: 

FÍSICAS: 

Aparência:        Líquido translúcido  

Cor:         Azul 

Odor:        Marine 

pH 100%:       6,0 – 7,0 

Densidade:                1,00 – 1,01g/mL  

 

COMPOSIÇÃO: 

Cloreto de benzalcônio (0,8%), tensoativo não-iônico, quaternário de amônio, corante, 

fragrância e água. 

 

PRECAUÇÕES: 

- Manter afastado de crianças. 

- Não ingerir. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato, lavar com água em 

abundância por no mínimo 15 minutos. No caso de ter os olhos atingidos, lavar com 

bastante água, consultando um oftalmologista a seguir. No caso de ingestão acidental, 

NÃO INDUZIR VÔMITOS. Consulte um médico. 

 

EMBALAGEM: 

Bombona plástica com 5 litros. 

VALIDADE: 

24 meses após a fabricação. 

 

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS N° 3.2540.0010 


