
 

 

BIOCLORE 
Limpador Clorado 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOCLORE é um limpador que possui em sua formulação cloro ativo, desenvolvido 
especialmente para limpeza pesada de pisos frios, azulejos, ladrilhos, boxe, banheiras, 
pias e outras superfícies laváveis. O cloro ativo na formulação, limpa e elimina sujeiras 
provocadas por fungos, resíduos de sabões e sabonetes, deixando as superfícies 
limpas, claras e com brilho natural. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIOCLORE pode ser utilizado em qualquer superfície lavável. Aplicar diretamente nas 
superfícies a serem limpas, deixar agir por alguns minutos, esfregar e enxaguar. Para 
superfícies com alta sujidade, esfregar com uma escova de nylon a superfície antes do 
enxágue. Usando-se regularmente BIOCLORE, será evitado o limo e o escurecimento 
dos rejuntes. 
Observação: Nunca utilizar BIOCLORE em tecidos, carpetes, madeira, superfícies 
pintadas, superfícies de alumínio, fibra de vidro, superfícies metálicas e outras 
superfícies possíveis à oxidação e/ou descoloração. 
  

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: Líquido transparente, incolor a levemente amarelado e odor de cloro. 
 pH: 13,0 – 14,0 
 Teor de ativos: 10,5 – 13,5 % 
 Densidade: 1,065 – 1,095 g/cm³ 
 Viscosidade: 10,0 – 20,0 cps 

 

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA Nº 325930039 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOCLORE 
Produto versátil para ser utilizado em hospitais, escolas, indústrias em geral, cozinhas 
industriais, clubes, restaurantes, supermercados, clínicas e etc. 
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