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NABC

Desinfetante Limpador Neutro

Sanitários
Limpeza e
Higienização

Propriedades:
NABC é uma formulação não ácida, destinada a desinfetar, limpar e
desodorizar vasos sanitários, mictórios e qualquer tipo de superfície não
porosa encontrada em banheiros.
NABC não é cáustico nem abrasivo, portanto pode ser utilizado em
qualquer superfície lavável com segurança para o usuário. Formulado à
base de quaternários de amônio.
NABC desinfeta, limpa e desodoriza em uma só operação, deixando uma
agradável e exclusiva fragrância bouquet. Possui comprovada ação
bactericida contra Stapylococcus e Salmonellas.
Instruções de uso:
Limpeza e desinfecção de vasos sanitários e mictórios:
- Com o aplicador remover a água do vaso sanitário empurrando-a pela
saída do vaso.
-Pressionar o aplicador contra a parede lateral do vaso para remover o
excesso de água.
-Aplicar cerca de 50 ml de NABC puro no aplicador. Esfregar toda a
superficie do vaso ou mictório com o auxilio do aplicador, principalmente
sob a borda, onde se encontram as saídas de água. Deixar o produto
agir por 10 minutos.
-Acionar a descarga e enxaguar o aplicador. Recomenda-se uma limpeza
preliminar com BOWL CLEANSE em casos de sujeira muito pesada como
incrustações. Siga as instruções de uso do produto.
Limpeza e desodorização em pisos, azulejos, porcelanas, metais
sanitários:
-Diluir NABC em água. Recomendamos diluições máximas de até 1:10
-Aplicar a solução de NABC com pano, mop, esponja ou spray. Não é
necessário enxaguar.
Dados Técnicos:
Aparência:
Cor:
Odor:
pH:
Peso específico:
Viscosidade:
Teor de ativos:
Ingredientes Ativos
Bactericidas:

Líquido transparente
Aazul
NABC Bouquet
6,0 - 7,0
0,980 - 1,000 g/cm³
18,0 - 22,0 cts
3,0 - 4,0%
Cloreto de n-alquil dimetil benzil
amônio: 0,5% (C14 50%, C12 40%,
C16 10%)
Cloreto de n-alquil dimetil benzil
amônio: 0,5% (C12 70%, C14 30%)

Registro do
Ministério da Saúde:

Produto registrado na ANVISA/MS
sob n° 3.0018.0090

Garantia:
Produção moderna e rigoroso controle de laborátorio asseguram
qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos
manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total
satisfação do usuário.
http://www.spartanbrasil.com.br/
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