
 

 

VASOCLEAN 
Desinfetante para Sanitários 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VASOCLEAN é um produto desenvolvido para desinfetar e desodorizar sanitários de 
aviões, trens, ônibus, trailers e etc. Elimina bactérias produtoras de maus odores e 
controla as já existentes. VASOCLEAN contém tensoativo de baixa espumação e 
totalmente seguro, pois não agride o sanitário, partes metálica, aço nem o alumínio. 
Além disso, o produto não é afetado pela dureza da água, não formando incrustações 
de cálcio e não amarelando o vaso sanitário.  
A cor intensa do VASOCLEAN permanece inalterada durante todo o período de uso, 
pois atua numa ampla faixa de pH, mantendo a solução íntegra e sempre com aspecto 
de nova. Além disso, deixa um aroma agradável que permanece no ambiente por muito 
tempo. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
VASOCLEAN é recomendado em sanitários de aviões, ônibus, trailers, trens, fossas 
individuais ou não, e a diluição indicada está diretamente relacionada ao volume do 
depósito sanitário. Em geral, indicamos uma diluição de até 1:130 dissoluções de 
sólidos e sanitizante. Para desinfecção utilizar 1:25 em água. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor azul e odor de pinho. 
 pH: 9,0 – 10,0 
 Teor de ativos: 10,0 – 11,0% 
 Densidade: 0,980 – 1,000 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 
 Ingrediente ativo bactericida: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio: 10% 

 

REGISTRO NA ANVISA Nº 325930029. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO VASOCLEAN 
Empresas de transportes de passageiros, empresas aéreas, empresas de navegação, 
usinas, empresas de promoção de eventos e etc. 
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