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INDICAÇÕES DE USO 

ELIMINADOR DE ODORES VEROCLEAN 

HERBAL possui fórmula balanceada com 

tensoativos que em combinação com o 

quaternário de amônio e fragrância, proporciona 

ao ambiente a eliminação dos odores 

indesejáveis, limpeza profunda e perfumação dos 

ambientes. Ideal para aplicação em caixas de 

areias, ralos, pias, paredes, pisos e demais 

superfícies laváveis de canil, gatil, pet shop, 

clínica, consultório veterinário e ambiente em 

geral. 

MODO DE USAR 
Para limpeza e perfumação de ambientes: usar a 

diluição de 2 tampas de produto para 1 litro de 

água; para limpeza de urina e fezes: remover o 

dejeto e aplicar o produto puro; na caixa de areia:  

usar o produto puro ou diluído para a limpeza da 

caixa; para perfumação de ambientes: borrifar 

utilizando spray. Para um bom resultado utilize o 

produto puro e não enxágue.  

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E  
FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido transparente 

Cor: Verde 

Odor: Característico  

pH: 6,5 – 7,5 

Densidade (20°C): 0,9800 a 1,010 g/cm³ 

 

COMPOSIÇÃO 
Cloreto de N-Alquil Dimetil Benzil Amônio,  

Nonilfenol Etoxilado, Surfactante Catiônico, 

Fragrância, Solubilizante, Conservantes e Veículo 

q.s.p. 

PRECAUÇÕES 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lavar 

com água em abundância durante 15 minutos. Se 

a irritação persistir consulte o médico levando a 

embalagem e/ou o rótulo do produto. Em caso de  

ingestão acidental, não induzir o vômito. 

Consulte o médico imediatamente, levando a 

embalagem e/ou o rótulo do produto. CUIDADO! 

Irritante para os olhos, pele e mucosas. 

ATENÇÃO: Não misturar com outros produtos. 

Não ingerir. Lave os objetos ou utensílios usados 

como medidas antes de reutilizá-los. Usar luvas 

para a sua aplicação. Depois de utilizar este 

produto, lave e seque as mãos. Não reutilizar a 

embalagem para armazenagem ou preparação de 

alimentos ou seus insumos. Mantenha o produto 

em sua embalagem original. 

Informações toxicológicas consulte o CIT: 0800-

721-3000. 

CONSERVAÇÃO 
Conservar a embalagem fechada em local seco e 

fresco, ao abrigo da luz solar direta e do calor.  

VALIDADE DO PRODUTO 
Partida/Fabricação/Vencimento impressos na 
embalagem. Válido por 36 meses após a data de 
fabricação. 
 

APRESENTAÇÕES 
Eliminador de Odores Veroclean Herbal 2L 

Cód. EAN:7898936886200 

 

Eliminador de Odores Veroclean Herbal 5L 

Cód. EAN:7898936886316 

 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
“Produto isento de registro” de acordo com o 

Decreto nº 5053 de 22/04/2004, Inc. II, art. 44. 

Produto cadastrado no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento nº 017-2009/GO em 

01/12/2009.  

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
SAC:(62)4006-4277 www.zuppani.com.br 

sac@zuppani.com.br - logovet@zuppani.com.br 
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