
 

 

SANICHEM 
Desincrustante e Desinfetante para Sanitários 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
SANICHEM é um limpador de base ácida com ação bactericida, especialmente 
desenvolvido para o trabalho de limpeza e desincrustações de vasos sanitários e 
mictórios. 
Atua de modo eficaz no trabalho de remoção de incrustações de sais, depósitos 
orgânicos e marcas de ferrugem. 
SANICHEM é formulado com agentes antimicrobianos que atuam diretamente sobre as 
bactérias causadoras dos maus odores. 
Contêm em sua formulação, inibidores de corrosão, que fazem com que a rede de 
esgoto não seja afetada. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Remover a água do vaso sanitário com o auxílio de um aplicador, empurrando-a para a 
saída do vaso. 
Retirar o excesso de água do aplicador e mergulhar no SANICHEM puro. 
Esfregar toda a superfície do vaso ou mictório e deixar agir 3 minutos. Acionar a 
descarga várias vezes e enxaguar o aplicador. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO  
 Aparência: líquido transparente, cor rósea e odor característico. 
 pH: 0,5 – 1,5 (papel indicador) 
 Teor de ativos: 20,5 – 21,5% 
 Densidade: 1,060 – 1,090 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20cps 

 

REGISTRO NA ANVISA N°: 325930044. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO SANICHEM 
Hospitais, clubes, indústrias em geral, clínicas, magazines, shoppings, concessionárias, 
restaurantes e etc. 
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