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FACILITA ÁGUA SANITÁRIA 
 

1. INTRODUÇÃO 

FACILITA ÁGUA SANITÁRIA alvejante bactericida altamente eficiente, 

trazendo cloro ativo em sua fórmula. Recomendado para alvejamento, 

remoção de manchas em roupas brancas e desinfecção de superfícies.  

 
 

 
 

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS: 
Aspecto......................................................................................................................Líquido transparente 
Cor...........................................................................................................................Levemente amarelado 
Odor......................................................................................................................................Característico 
pH (100%) ........... ......................................................................................................................13,5 ± 1,0 
Teor de cloro ativo.................................................................................................................2,25 ± 0,25% 
Densidade ............................................................................................................................1,034±0,004 
 
 

3. MODO DE USAR: 
 
1 – Lavagem de roupas: para alvejar adicione um copo (200 ml) do produto para cada 20 litros de água, deixando 
de molho por 30 minutos antes de iniciar a lavagem no tanque ou máquina; 
2 – Manchas: Dilui ½ copo (100 ml) do produto em 5 litros de água, deixe a roupa de molho de 5 a 15 minutos e 
depois enxágüe; 
3 – Banheiras e pias: Encha de água e adicione ½ copo (100 ml) do produto em 10 litros de água, deixe por 1 
hora e depois enxágüe; 
4 – Vidros, louças, porcelanas, mármores, plásticos e cerâmicas: Adicione 3 colheres de sopa (24 ml) do produto 
em 1 litro de água; 
5 – Vasos sanitários e ralos: na remoção de manchas, use o produto puro e enxágüe, após, 10 minutos; 
6 – Limpeza geral: Adicione 1 copo (200 ml) do produto para cada 5 litros de água e enxágüe após 10 minutos; 
7 – Tempo de contato para desinfecção de 10 minutos, utilizando o produto puro; 
8 – Desinfecção de frutas, verduras e legumes: Misture uma colher de sopa (8 ml) do produto em 1 litro de água, 
deixe de molho por 10 minutos e depois enxágüe com água potável. 
A validade do produto é de 06 meses a partir da data de fabricação;  
Após a embalagem ser violada, porém, mantendo-se fechada, a validade para consumo é de 20 dias. 
Não use Água Sanitária Audax Facilita, 
em tecidos de lã, seda, couro, lycra, roupas coloridas e roupas 
brancas que tenham este sinal. 
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4. PROPRIEDADES: 
 

1 – Fácil de aplicar; 

2 – Excelente poder alvejante; 

3 – Excelente poder bactericida para louças sanitárias. 

 
 

 

5. EMBALAGEM: 
 
Frasco: 12X1 L; 

Frasco: 6X2L; 

Bombona: 4X5 L. 

 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA 
 
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, 
bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
suporte.tecnico@audax-quimica.com.br 
 

 


