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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: Desinfetantes Dragão  

Versão:  Eucalipto, Lavanda, Pinho, Campestre e Floral. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Endereço: Rua General Abreu e Lima, 112 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP 54400-410 

E-mail: interlandia@interlandia.com.br  Site: www.sujouusadragao.com 

Telefone da Empresa: (81) 3341-3092  

Telefone de emergência: CEATOX-PE: 0800 7222 – 6001  

INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

Desinfecção: Pias, ralos, privadas, lavatórios, vasos sanitários e latas de lixo, aplicar o produto puro diretamente 
sobre a superfície a ser desinfetada. Aguardar 10 minutos e enxaguar. 
Limpeza: Diluir duas colheres de sopa (25mL) em cada litro de água e aplicar com pano ou esponja na superfície 
a ser limpa. 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICA: 

Aspecto Líquido  

Cor Característica dos corantes 

Odor Característico das fragrâncias (Eucalipto, Lavanda, Pinho, Campestre e Floral) 

pH 4,5 a 8,0 (produto puro) 

Ponto de fusão Não aplicável 

Ponto de Ebulição > 90°C 

Ponto de fulgor Não aplicável 

Temperatura de autoignição Produto não inflamável. 

Densidade/Peso específico 0,900 a 1,000 g/ml. 

Solubilidade Água: totalmente solúvel 

Viscosidade Não aplicável. 

CUIDADOS E PRECAUÇÕES: 

Para conservação da qualidade do produto, mantenha o produto em sua embalagem original. 
Não utilize a embalagem vazia para outros fins. 
Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele.  
Conserve fora do alcance das crianças e animais domésticos. 
Não aplicar sobre pessoas, alimentos ou animais.  
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PRIMEIROS-SOCORROS: 

Em caso de Inalação: Remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, consultar um médico 
imediatamente. 

Em caso de Ingestão Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, deitar o paciente de lado para evitar 
que aspire resíduos. Procurar um médico. 

Contato com a pele: Em caso de contato prolongado lave imediatamente a área afetada com água em 
abundância e sabão neutro. Remover as roupas contaminadas pelo produto. Ocorrendo sintomas, consultar 
um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. 

Contato com os olhos:  Em caso de contato com os olhos, lavá-los imediatamente com água em abundância, e 
ser percebido sintomas de irritação, consultar atendimento médico com urgência. 

APRESENTAÇÃO E VALIDADE: 

O produto é comercializado em embalagens de 1 litro, 2 litros e 5 litros de PET Reciclado. 

E seu transporte obedece ao Decreto Lei 96044/88. Para a conservação da qualidade do produto, deve-se 
manter o frasco fechado, protegido do sol e do calor. 

Sua validade é de 24 meses. 


