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INDICAÇÕES DE USO 
 

O Alvejante Zupp elimina manchas e desinfeta os 

ambientes com eficiência. Sua fórmula elimina bactérias 

de forma rápida e prática, permitindo um ambiente 

higienizado. O alvejante Zupp é um poderoso alvejante 

que retira as manchas das roupas devido ao seu 

sistema de liberação gradual de cloro ativo, eliminando 

manchas causadas por: sangue, medicamentos, óleos, 

gorduras, molhos, sucos, café, etc. Age uniformemente 

sobre os tecidos, pois mantém ativo do início ao fim da 

etapa de alvejamento. Para melhores resultados utilize 

também os demais produtos da linha: Lava roupas Zupp 

e Amaciante Zupp. 

MODO DE USAR 
 

Para alvejar adicione 100ml (1/2 copo americano) de 

Alvejante Zupp para cada 10 litros de água. Deixe as 

roupas em repouso durante 30 min e em seguida 

enxague. Desinfecção de ambientes, superfícies e 

objetos. Atenção: para desinfecção o produto deve 

ser utilizado puro e o tempo mínimo de contato é de 

10 minutos. Desinfecção de pias, ralos, bidês, 

privadas, lavatórios e vasos sanitários: aplicar o 

produto diretamente sobre a superfície a ser 

desinfetada. Enxaguar com água em abundância. 

Desinfecção/sanitização para roupas: Despeje o 

alvejante puro em um recipiente de plástico com água 

e mergulhe as peças uma a uma. Deixe as roupas de 

molho durante 10 minutos e em seguida enxague. 

Atenção não deixe as roupas de molho por mais de 

10 minutos. Não utilize este produto em roupas 

coloridas. Asseio da casa: na limpeza de pias de 

mármore plásticos, cerâmicas e porcelanas e do 

desencardir de pisos, azulejos, privadas, 

lavatórios, vasos sanitários e bidês dissolva 

150ml (2/3 de copo americano) de alvejante 

Zupp em 5 litros de água limpa. Utilize esta água 

para umedecer a esponja ou o pano que será 

utilizado na limpeza. Atenção! Não use alvejante 

Zupp em tecidos de lã, seda, couro, poliuretano 

(lycra elastano), roupas coloridas e roupas 

brancas com símbolo de triangulo dentro de um 

“x”. 

Bactérias testadas: Staphylococcus aureus, 
Salmonella cloleraesuis e Pseudômonas 
Aeruginosa. 
Tempo de contato 10min. 

 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍS/ICO-
QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Cor: Incolor 

Odor: 

Alvejante Floral: Floral 

Alvejante Lavanda: Lavanda 

pH: 11 - 12 

Densidade (20°C): 1,02 - 1,05g/cm³ 

Teor de ativo: 2,0 – 2,5%  

COMPOSIÇÃO 
 

Hipoclorito de sódio, estabilizante, fragrância 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.  
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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. 

 CONSERVAÇÃO 
 

Mantenha o produto na sua embalagem original. Para 

conservação da qualidade do produto, mantenha na 

embalagem original protegida do sol e do calor. 

VALIDADE DO PRODUTO 
 

Válido por 06 meses após a data de fabricação. 

APRESENTAÇÕES 
 

Alvejante Lavanda 2L Cód. EAN:7896360400566 

Alvejante Lavanda 1L Cód. EAN:7896360400696 

Alvejante Floral 1L Cód. EAN:7896360400658 

REGISTROS E NOTIFICAÇÕES 
 

Registro MS N°309600055 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC:(62)4006-4277  

www.zuppani.com.br  

sac@zuppani.com.br 

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

