
Propriedades e Utilizações
CLEAN BY PEROXY é um desinfetante e limpador de uso geral que combina o poder do Peróxido de Hidrogênio com tensoativos de última 

geração, garantindo em uma única operação limpeza, alvejamento, desinfecção e neutralização de odores. 

O Peróxido de Hidrogênio age nas moléculas de gordura e oleosidade animal, vegetal e mineral), quebrando-as em partículas menores, 

tornando mais fácil a remoção da sujidade. Após cumprir sua função, o Peróxido de Hidrogênio se transforma em oxigênio e água, não 

deixando residual de produto na superfície. 

CLEAN BY PEROXY também é eficaz na limpeza de fuligem, terra e sujidades provocadas por mofo, em superfícies laváveis como, 

cerâmicas, porcelanatos, azulejos, paredes, bancadas, lavatórios, louças sanitárias, mobílias em geral, fórmica, aço inoxidável, cromados, 

plásticos, vidros, espelhos, pisos tratados com acabamento acrílico, carpetes e estofados. 

CLEAN BY PEROXY possui ação comprovada frente às bactérias Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesius e Pseudomonas 

aeruginosa, na diluição de 1:40. 

CLEAN BY PEROXY é um produto amigável ao meio ambiente, por ser livre de Fosfato, EDTA, Nonilfenol, Amônia e Solventes. Possui 

laudos que comprovam sua biodegradabilidade. 

É ideal para limpeza de banheiros, vidros, fachadas, pisos em geral, inclusive com tratamento de pisos, em tanque de lavadoras 

automáticas, etc. 

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Transparente         

Cor:  Azul   

Odor:  Floral citríco         

pH:  2,50 - 4,50                                                                                                          

          

COMPOSIÇÃO

Água, tensoativos não iônicos, acidificante, ativo, fragrância e corante CI: 61.585.

PRINCÍPIO ATIVO: Peróxido de Hidrogênio: 2,275%.

EMBALAGENS

20 Lts, 2 x 5 Lts e 4 x 2 Lts

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N° 

3.0018.0182
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CLEAN BY PEROXY possui certificado de rótulo ecológico ABNT, comprovando que sua formulação e processo 

produtivo foram pensados de modo a minimizar desperdícios e impactos negativos no meio ambiente.
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Instruções importantes

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.

  

Não utilize Clean By Peroxy em diluições menores que 1:40 para limpeza de mármore. 

 Desinfetante e limpador pesado:

1. Remover sujidades sólidas, como pó e areia

2. Aplicar a solução de Clean By Peroxy, na diluição recomendada, sobre a superfície a ser limpa

3. Deixar agir por 5 minutos

4. Realizar ação mecânica, com o auxílio de pano, mop úmido, esponja, escova, fibra, máquina conservadora ou lavadora automática, de 

acordo com o grau de sujidade e tipo de superfície

5. Enxáguar a superfície com água limpa

Método Diluições

Desinfecção e Limpeza Pesada Até 1:40 (25 mL de produto por litro de água)

Limpeza como multiuso:

1.  Aplicar a solução de CLEAN BY PEROXY, na diluição recomendada, com auxílio de pulverizador, em um pano de algodão ou microfibra

2.  Passar o pano de algodão ou microfibra sobre a superfície. 

3.  Não necessita enxágue. 

Método Diluições

Limpeza multiuso Até 1:200 (5 mL de produto por litro de água)

Instruções de Uso
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