
 

 

BIOPEROX 
Limpador de Uso Geral a base de  

Peróxido de Hidrogênio 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOPEROX é um eficiente limpador concentrado, de uso geral, à base de peróxido de 
hidrogênio e tensoativos biodegradáveis. 
Devido ao poder do oxigênio ativo remove manchas com rápida velocidade. 
Atua eficazmente na remoção de sujidades provocadas por mofo, terra, fuligens, 
gorduras e oleosidades. Controla odores desagradáveis e neutraliza compostos 
contendo enxofre e amônia. BIOPEROX é um produto versátil e econômico, que 
permite diluições de até 1:200 em água e pode substituir limpadores alcalinos, neutros 
e clorados na limpeza de quaisquer superfícies laváveis, tais como azulejos, paredes, 
fórmicas, cerâmicas, porcelanatos, pisos tratados com acabamento acrílico, aço 
inoxidável, cromados, plásticos, vidros, espelhos, carpetes e estofados. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIOPEROX deve ser utilizado em diluições de até 1:200 em água, dependendo do grau 
de sujidade. Remover pó e areia da superfície com auxílio de um mop pó, vassoura e 
pano. Aplicar a solução de BIOPEROX com auxilio de um frasco pulverizador, pano, 
mop úmido, fibra ou ainda com máquina conservadora. Em seguida, enxaguar a 
superfície com água limpa. Para uso em mármore utilizar diluição acima 1:40.  
Não utilizar este produto em superfícies metálicas. Restrito ao uso profissional. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor azul e odor floral cítrico. 
 pH: 2,5 – 4,5 
 Teor de ativos: 6,0 – 9,0 % 
 Densidade: 1,005 – 1,025 g/cm3 
 Viscosidade: 5 – 15 cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.253299/2013-77. 

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOPEROX 
Indústrias em geral, limpadoras, shoppings, hipermercados, clubes, escolas, 
prefeituras, Hospitais e etc. 
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