
      

Ficha Técnica 
 

SANICLOR tabletas 
 

Comprimidos efervescentes 
à base de cloro 

 
 
CARATERÍSTICAS 
Pastilhas de limpeza, branqueamento e desodorização de dissolução rápida, formuladas com cloro 
ativo, indicadas para limpeza de superfícies para aqueles casos onde se requeira uma limpeza 
completa e minuciosa: cozinhas, casas de banho, chuveiros, saunas, ginásios, etc.  
Os comprimidos SANICLOR são fáceis de manusear e dosar, liberando cloro quando diluídos em água, 
por isso não origina perdas de cloro, como sucede em produtos clorados líquidos. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Dissolver 1-2 pastilhas de SANICLOR por cada 8-10 litros de água tíbia, podendo aplicar-se nas 
superfícies com pano, esfregona, por pulverização manual ou imersão do elemento a limpar.  
Não misturar com nenhum outro produto químico nem utilizar para o tratamento de água potável. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Sólido cristalino em forma de comprimidos de aproximadamente 3,35 g 
Cor    Branco 
Odor    A cloro 
pH (1 %)                                 6.5 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 1 kg 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção 

 

 

Indicações de perigo: Aquat. Chr. 1 H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão. Eye Irrit. 2: H319 - 
Provoca irritação ocular grave. STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias 
respiratórias.  
Conselhos de prudência: P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção 
ocular/proteção facial. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para 
uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. 
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P403+P233: Armazenar em local bem 
ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de 
acordo com a normativa sobre resíduos perigosos.  
Informação suplementar: EUH031: Em contato com ácidos liberta gases tóxicos. Não 
ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 
800250250. 
Substâncias que contribuem para a classificação: Trocloseno sódio, dihidrato. 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


