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Não limpar com pano umedecido, pois deixa 
resíduos do cloro que poderão causar danos 
irreparáveis na super�cie a ser limpa.
Dependendo do estado da sujeira pode ser 
usado puro ou até 5 partes de água.
Nunca deixe o produto sobre as super�cies.
Dependendo do grau de resíduos, repe�r o 
processo. 

Cuidados:
No caso de queimadura com cloro, lavar a 
parte a�ngida com uma solução com água e 
b icarbonato  de  sódio  a  10% para  a 
neutralização, em seguida consulte um 
médico. 
Use luvas apropriadas, óculos de segurança, 
sapato de segurança e avental de PVC.
Guarde em um lugar seguro fora do alcance 
das crianças e animais.

Embalagens:
1 Litro e 5 Litros.

Descrição: 
CLORO é indicado para efetuar limpeza e 
desinfecção de super�cies afetadas pelos 
mofos, bactérias, leveduras e fungos. Ideal na 
limpeza de calçadas, rejuntes de azulejos, 
piscinas, telhados e paredes em geral.

Propriedades �sico-químicas:
Cor: Líquido levemente amarelado.

3Peso Específico: 1,08 – 1,12 g/cm

Informações Técnicas Composição: 
Hipoclorito de sódio.
Prazo de Validade: 24 meses
Informações Toxicológicas: Alta Toxicidade

Informações de aplicação: 
Aplicar o cloro sobre o miccroorganismo a ser 
removido.
Aguardar alguns minutos, não deixar o cloro 
secar. Remover promovendo atrito com pano 
ou escova, dependendo da super�cie.
Lavar com água corrente em abundância.
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Ideal para a limpeza de bolores, mofos e limos em calçadas, rejuntes 
de azulejos e pisos, piscinas, telhados e paredes em geral. 

Dependendo do estado da sujeira, pode ser usado puro ou diluído em
até 5 partes de água.

Frasco de Litro / Galão de 5 Litros.

O composto do Cloro New Tintas é ideal para limpeza e 

desinfecção das superfícies afetadas pelos mofos, bolores e 

limos.
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