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Produtos de Limpeza
Cuidados para Evitar Intoxicações
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Evite intoxicações
Leia e siga as instruções descritas no rótulo do produto.
Evite misturar produtos de limpeza.
Garanta ventilação adequada do ambiente quando for
manusear o produto.
Use luvas.
Se descartáveis, descarte-as após cada limpeza; Caso use
luvas reutilizáveis, dedique um par exclusivamente à
desinfecção contra a COVID-19.
Lave suas mãos após remover as luvas.

NÃO misture produtos de limpeza
Água sanitária + Vinagre
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CLORO GASOSO (Cl2) é liberado pela mistura de água
sanitária e vinagre. Muitas pessoas têm o costume de lavar
os alimentos com água sanitária ou vinagre. Esses produtos
NÃO podem ser usados juntos. O Cl2 é um gás tóxico e pode
causar intoxicacão dependendo da quantidade inalada.

NÃO misture produtos de limpeza
Água sanitária + Desinfetante à base de amônia
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TRICLORAMINA é uma das substâncias formadas ao
misturar água sanitária e desinfetantes à base de amônia.
Ela provoca sérias queimaduras em toda a mucosa do trato
respiratório e pode causar asfixia se produzida em um
ambiente fechado.

Exemplos de desinfetantes à base de amônia: VEJA, LYSOFORM

NÃO misture produtos de limpeza
Água sanitária + Álcool
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CLOROFÓRMIO é uma das substâncias formadas ao
misturar água sanitária e álcool. Essa substância pode
causar sérios problemas pulmonares, no fígado, nos rins e
na pele. Além disso, pode prejudicar os olhos e o sistema
nervoso e causar enjoo.
Essa mistura também pode produzir ácido clorídrico (HCl)
que também é tóxico!

Preparo da Solução de Água Sanitária
Solução de água sanitária 0,04%
Água sanitária comercial (2-2,5%)

Água

4 colheres de chá ou 20 mL
utilize colher de plástico

1 litro

Água
sanitária
0,04%

Solução de água sanitária 0,1%
Água sanitária comercial (2-2,5%)

Água

5 colheres de sopa ou 50 mL
utilize colher de plástico

1 litro

Água
sanitária
0,1%

Cuidados com a Solução de Água Sanitária
É ideal que a solução de água sanitária seja preparada no
momento em que for utilizada e em quantidade suficiente
para o dia.
Se preparada com antecedência, guarde em frasco opaco,
porque a água sanitária se degrada com a luz
Essa solução NÃO pode ser usada em superfícies metálicas,
eletrônicos, óculos de proteção ou visor facial (face shield)
Manuseie a solução com luvas e óculos de proteção

Orientações Gerais Sobre Produtos de Limpeza
Mantenha produtos de limpeza fora do alcance de crianças e
animais, pois podem atrair a atenção principalmente de crianças
pequenas, entre 1 e 5 anos de idade, e causar acidentes graves.

Não permita que crianças acessem ambientes onde produtos
limpeza são armazenados.
Evite o armazenamento do produto em recipientes diferentes do
original e não etiquetados.
Não deixe detergentes e produtos de limpeza em geral embaixo
da pia ou no chão de banheiros.
Descarte embalagens vazias dos produtos, de preferência, em
sistema de coleta seletiva (separadas de outros lixos).

