
Com exclusiva tecnologia HPH (High Perfomance Hygiene), proporciona excelente 

limpeza e desinfecção em uma única etapa. Possui ação alvejante.

Ação comprovada contra: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Salmonella choleraesuis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:
Aspecto...........................Líquido límpido incolor
Odor................................Característico
pH (100%)......................0,5 - 1,1

COMPOSIÇÃO:
Peróxido de hidrogênio, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, 
coadjuvantes, acidificantes, aditivo, sequestrante e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:
Peróxido de Hidrogênio – 4,25% 

APLICAÇÃO:
Indicado na limpeza e desinfecção de pisos, paredes e superfícies 
fixas em geral das áreas críticas e semi-críticas, equipamentos e 
artigos em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, etc.

MODO DE USO: 
- Para desinfecção de superfícies fixas: Diluir o produto 1,5:100  (1,5 
litros do produto para 98,5 litros de água), aplicar diretamente a 
solução com o auxílio de borrifadores, panos, esponjas ou mops 
limpos. É importante que toda a superfície fique úmida. Deixar em 
contato durante 10 minutos. Não há necessidade de enxágüe. Na 
presença de matéria orgânica, remover adequadamente de acordo 
com a quantidade, limpar e posteriormente promover a desinfecção 
com a solução e após 10 minutos, liberar a superfície. 
- Para desinfecção de artigos não críticos: deverão ser previamente 
lavados, enxaguados e secos. Diluir o produto 1,5:100  (1,5 litros do 
produto para 98,5 litros de água) e imergir os artigos na solução por 
10 minutos. Enxaguar e secar.

Quando aplicado em pisos, isole a área e não abra para a circulação 
até que o piso esteja seco, não escorregadio. 

EMBALAGEM:
O LETAH OXY CD é apresentado em bombonas de 5L.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Manter o produto em sua embalagem original e fechada, longe de 
produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa 
ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes 
de calor e materiais incompatíveis – Vide Ficha de Segurança do Produto. 

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
ANIMAIS DOMÉSTICOS; 
USAR LUVAS. PERIGO: "CORROSIVO!/CÁUSTICO Causa queimaduras 
graves em contato com os olhos, pele e mucosas."

CUIDADO! irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com 
outros produtos; "Usar equipamentos de proteção adequados, tais como, 
luvas, óculos de proteção, avental etc; Não utilizar para desinfecção de 
alimentos; Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o 
vômito. Consulte imediatamente um médico, levando o rótulo ou 
embalagem do produto; Em caso de contato com os olhos e pele, lavar 
com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir  
consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto; Utilizar 
recipientes de plástico ou de louça. Não  utilizar em tecidos de lã, seda ou 
coloridos e artefatos metálicos; Manter o produto em sua embalagem 
original. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Telefone de 
emergência (CEATOX): 0800-722-6001. NÃO REUTILIZAR A 
EMBALAGEM VAZIA PARA  OUTROS FINS; NÃO DÊ NADA POR VIA 
ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. CONSULTE NOSSO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. "Água pode faltar. Não 
desperdice." 

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS 
                                                    ASSISTÊNCIA A SAÚDE
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