CDC-10
Desinfetante para Uso Geral
Propriedades e Utilizações
CDC-10 é um desinfetante e limpador desengordurante alcalino clorado, especialmente desenvolvido para o trabalho de limpeza pesada
em: azulejos, ladrilhos, boxes, banheiras, pias, pisos frios, cortinas de chuveiros e outras superfícies similares encontradas em banheiros e
outros ambientes comuns.
A formulação balanceada de CDC-10 com cloro ativo limpa, desinfeta, desengordura e alveja em uma única operação, eliminando sujeiras
provocadas por fungos, resíduos de sabões e sabonetes, gordura corpórea, deixando as superfícies limpas, claras, desinfetadas e com
brilho natural.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA
Aparência: Líquido transparente à turvo
Cor: Incolor à amarelado
Odor: Característico
pH: 12,0 – 14,0
COMPOSIÇÃO
Água, alcalinizantes, sequestrante, dispersante, hipoclorito de sódio, óxido de dimetilamina e hidróxido de sódio.
TEOR DE ATIVOS BACTERICIDAS
Teor de cloro ativo no início da validade do produto: 3,0% p/p.
Teor de cloro ativo mínimo ao final da validade do produto: 2,7% p/p.
EMBALAGEM
2x5 Lts
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA SOB N°
3.0018.0107

Instruções de Uso
Para Limpeza Pesada e Desinfecção:

Para Limpeza Diária e Desinfecção (Higienização de
Manutenção):

1. Diluir CDC-10, na diluição de até 1:30.
2. Aplicar a solução de produto na superfície com auxílio de escovas
e/ou fibras de limpeza.
3. Em superfícies verticais, para maior aderência do produto sobre a
superfície, utilize pulverizador manual, gatilho de espuma ou
gerador de espuma manual de pressurização prévia.
4. Deixar agir por 10 minutos.
5. Enxaguar, se necessário.

1. Diluir CDC-10, na diluição de até 1:100.
2. Aplicar a solução de produto na superfície com auxílio de
escovas e/ou fibras de limpeza.
3. Em superfícies verticais, para maior aderência do produto
sobre a superfície, utilize pulverizador manual, gatilho de espuma
ou gerador de espuma manual de pressurização prévia.
4. Deixar agir por 10 minutos.
5. Enxaguar, se necessário.

Método

Diluições

Limpeza Pesada e Desinfecção

até 1:30

Limpeza Diária e Desinfecção (Higienização de Manutenção)

até 1:100

Recomendações Importantes
• Nunca utilize CDC-10 em tecidos, carpetes e estofados, principalmente os coloridos.
• Não utilize em madeiras, superfícies pintadas, pisos tratados com seladores e acabamentos acrílicos, alumínio, fibra de vidro, mármore,
superfícies metálicas e outras superfícies passíveis de oxidação e descoloração.

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente,
comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da
empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

www.spartanbrasil.com.br

