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INDICAÇÕES DE USO 
 

A Água Sanitária Zupp limpa e desinfeta os ambientes. 

Elimina bactérias de forma rápida e prática. 

MODO DE USAR 

Para alvejar, adicione ½ de copo americano de água 
sanitária Zupp para cada dez litros de agua. Deixe as 
roupas em repouso durante 30 minutos e em seguida 
enxague. 
Desinfecção: Desinfecção de pias, ralos, bidês, lavatórios 
e vasos sanitários, aplicar o produto puro diretamente 
sobre a superfície a ser desinfetada. Enxágue com água 
em abundância. Atenção: o tempo mínimo de contato é 
de 10 minutos.  
Asseio de casa: Na limpeza de pias, mármore, plásticos, 
cerâmica e porcelanas e no desencardir de pisos, 
azulejos, lavatórios, vasos sanitários e bidê, dissolva ½ 
de copo americano de água sanitária Zupp em 5 litros de 
água. Utilize esta água para umedecer a esponja ou pano 
que será utilizado na limpeza. 
Utensílios de cozinha: Na limpeza e eliminação do mau 
cheiro, adicionar 1 colher de sopa de água sanitária Zupp 
em 1 litro de água. Mergulhar os objetos durante 15 
minutos. Enxaguar com água em abundância. Nunca 
deixe utensílios metálicos de molho.  
Combate o crescimento de larvas do mosquito da 
dengue: Adicione 2ml de água sanitária para cada litro de 
água tratada. Despeje a solução nos recipientes (vasos, 
calhas, pneus, cacos de vidro, latas e etc.) onde exista 
possibilidade de reprodução do mosquito. 
Atenção: esta ação será eficaz se os recipientes onde a 
mistura for adicionada não receberem fluxos contínuos 
de água. Caso isso ocorra retire o excesso de água e 
despeje a mistura novamente. 
Desinfecção de caixas d’agua: adicione 1 litro de água 
sanitária para cada 1000L de água. Aguarde uma hora, 
drene a e efetue pelo menos um enxague antes de 
utilizar. 

 
Bactérias testadas: Staphylococcus aureus, Salmonella 
cloleraesuis, Escherichia coli e Enterococcus faecium. 
Tempo de contato 10min. 

 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍS/ICO-
QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Cor: Incolor 

Odor: Característico 

pH: 11 - 12 

Teor de ativo: 2,0 – 2,5% de cloro ativo. 

COMPOSIÇÃO 
 

Componente ativo, estabilizante e veiculo. Teor de 
cloro ativo 2,0% a 2,5%. 
 

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 

CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO 

MISTURE COM OUTROS PRODUTOSA, A 

MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS A BASE 

DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.  

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e o contato 

com os olhos e a pele. Lavar os objetos e utensílios 

utilizados como medida, antes de reutiliza-los. Não 

usar em recipientes e objetos metálicos, não 

reutilizar a embalagem para outros fins. 

Irritante aos olhos e pele. Não misture com produtos 

à base de amoníaco.  

Primeiros socorros: Em caso de contato com os 

olhos e a pele, lave imediatamente com água em 

abundância.  Em caso de ingestão, não provoque 

vômito e consulte imediatamente o Centro de 

Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001 ou o médico 

levanto o rótulo do produto. Em caso de inalação ou 

aspiração, remova o paciente para o local arejado e 

procure um serviço de saúde ou centro de 

intoxicações, levando a embalagem protegida do sol  

e calor. 
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 CONSERVAÇÃO 
 

Mantenha o produto na sua embalagem original. Para 

conservação da qualidade do produto, mantenha na 

embalagem original protegida do sol e do calor. 

É proibido o uso deste produto em estabelecimentos 

de assistência à saúde.  

VALIDADE DO PRODUTO 
 

Válido por 12 meses após a data de fabricação. 

APRESENTAÇÕES 
 

Frasco verde 12x1L Cód. EAN:7896360400191 

Frasco branco 12x1L Cód. EAN:7896360400337  

Frasco verde 6x2L Cód. EAN:7896360400627  

Frasco branco 6x2L Cód. EAN:7896360400627 

Frasco Verde 3x5L Cód. EAN:7896360400207 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
 

Registro MS N°309600057 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC:(62)4006-4277  

www.zuppani.com.br  

sac@zuppani.com.br 

http://www.zuppani.com.br/

