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FICHA TÉCNICA                                    REFITEX PEROXY CLEAN         

DESCRIÇÃO: 

Limpador e odorizador perfumado. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

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

lanchonetes, etc. 

 

UTILIZAÇÃO: 

REFITEX PEROXY CLEAN é um limpador multi uso com propriedades de limpeza, 

alvejamento e controle de odores indicado para uso em quaisquer superfícies laváveis, 

tais como: pisos, paredes, louças sanitárias, ralos, depósitos de lixo. REFITEX 

PEROXY CLEAN possui oxigênio ativo em sua formulação, sendo altamente eficiente 

contra sujidades orgânicas, além de ser econômico e possuir agradável perfume floral. 

 

MODO DE USAR: 

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

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

pulverizador na superfície a ser limpa. Enxaguar.  

 

 

VANTAGENS: 

- Limpa e perfuma o ambiente.  

- Excelente aroma. 

- Possibilita altas diluições.   
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CARACTERÍSTICAS: 

FÍSICAS: 

Aparência:        Líquido translúcido  

Cor:         Azul 

Odor:        Floral 

pH 100%:       6,0 – 7,5 

Densidade:                1,010 – 1,025g/mL  

 

COMPOSIÇÃO: 

Peróxido de Hidrogênio, tensoativo não-iônico, corante, fragrância e veículo. 

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 e consultar um oftalmologista. Para peles 

sensíveis, use luvas. Não misture o produto com outros produtos com cloro e amônia. 

Atenção! Em contato com material combustível, poderá ser Inflamável. No caso de 

ingestão acidental, não induzir vômitos. Consulte um médico. 

EMBALAGEM: 

Bombona plástica com 5 litros. 

VALIDADE: 

24 meses após a fabricação. 
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