
ÁLCOOL 70% SPRAY

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

ÁLCOOL 70% LIMPADOR DE USO GERAL, QUE 
MATA ATÉ 99,9% DOS GERMES E BACTÉRIAS

Álcool 70% Spray Unipega é um produto que possui excelente atividade bactericida. 
Recomendado para limpeza e desinfecção de uso doméstico, como maçanetas, 
corrimão, pisos, azulejos, revestimentos, fórmicas e vidros, evitando as infecções 
cruzadas. Também pode ser usado em indústrias, estabelecimentos institucionais, 
hospitais, clínicas médicas e veterinárias, consultórios, laboratórios, cozinhas 
industriais, restaurantes, academias e outros.

Volante Corrimão

APRESENTAÇÃO CÓDIGO VENDA CÓDIGO DE BARRAS EAN 13
EMBALAGEM NCM CAIXA

PALETIZAÇÃO
Peso Medidas 

(LxA) cm Código DUN 14 Unid. Peso 
Líquido

Peso 
Bruto

Comp.
cm

Largura
cm

Altura
cm

Lata 
400mL • 290g AES0534.0072 7898652121555 340g 5,7x24 34029039 17898652121552 12 3,48kg 4,224kg 244 180 245 Base: 26

Altura: 5

Maçaneta Teclado Porta de Geladeira Telefone e CelularTorneira

LIMITAÇÕES ARMAZENAMENTOINSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO
MODO DE APLICAR
Aplicar o produto sobre a superfície a ser higienizada a uma 
distância de 15 a 20cm, utilizando pano limpo para espalhar 
e dar acabamento.

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, 
assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas 
na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas 
de precaução, instruções de manuseio, considerações e 
disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

O produto deve ser mantido na embalagem original e 
estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao 
abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a 
embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a 
temperaturas superiores a 50ºC. Evite manter o produto no 
interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e 
animais domésticos.
Validade (a partir da data de fabricação): 6 meses.

BOLETIM TÉCNICO

 ARGENTINA  BRASIL  CEE  CHILE 

 COLOMBIA  COSTA RICA  ECUADOR  GUATEMALA

 HONDURAS  MÉXICO  PANAMÁ  PARAGUAY 

 PERÚ  PORTUGAL  URUGUAY  USA

info@unipega.com

unipega.com
/unipegaoficial @unipega_oficial Unipega

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize 
seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e fi nalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação 
do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às 
disposições em vigor, às normas profi ssionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida 
verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.
Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA


