
BLOCK
LIMPADOR DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA 
APARELHOS SANITÁRIOS. IDEAL PARA 
RETIRADA DE MANCHAS E ENCARDIDOS 
EM PORCELANAS SANITÁRIAS, COMO 
VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS.  DEIXA A 
SUPERFÍCIE LIMPA E COM AROMA 
AGRADÁVEL

BLOCK, é um limpador perfumado de base ácida, desenvolvido para a limpeza e desincrustação de vasos 

sanitários e mictórios. Remove incrustações de sais de urina, depósitos orgânicos e marcas de ferrugem. 

Apresentação Aplicações e Utilizações

LIM
PEZA GERAL

Responsável Técnico: Deyverton Florentino - CRQ 09402992  - 9ª Região  -  Indústria Brasileira

EMPRESA POSSUIDORA DE LICENÇA AMBIENTAL E  CADASTRADA NO IBAMA 

pH................................. 0,00 - 1,00

Normalidade............. 2,75 - 3,90

Densidade (g/ml).... 1,02 - 1,08

Aspecto ...................... Líquido transparente

Odor............................. Característico Perfumado

Cor ............................... Vermelho Marsala

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
De acordo com a Instrução Normativa 

N° 49 de 14 de Setembro de 2006

 

ANVISA
PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB Nº:

317580053

COMPOSIÇÃO

Ácido Hidroclorídrico, coadjuvante, tensoativo, 
essência, corante e veículo.

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO 

PRINCÍPIO ATIVO
ÁCIDO HIDROCLORÍDRICO

A limpeza de vasos e louças sanitárias é um dos pontos de menor atenção em ambientes profissionais, e 

com isso, as manchas nas louças sanitárias tornam-se freqüentes. Essas manchas que se formam, estão 

ligadas à presença de ferro e outros minerais na linha de água, e podem varia conforme a região do país. 

Algumas regiões, a presença de ferro é mais comum, aparecendo manchas amareladas ou avermelhadas, 

enquanto em outras regiões enfrentamos a presença de calcário (carbonato de cálcio), e outros minerais 

presentes na urina e na água de descarga. Outro problema encontrado, são os depósitos orgânicos 

causadores de mau odores que tornam o ambiente impróprio para o uso. Estas crostas e manchas podem 

também estar ligadas à forma ou o método adotado para higienização dos vasos sanitários, ou ainda, o 

produto que escolhemos para este fim. O limpador desincrustante BLOCK é um líquido de formulação 

balanceada que proporciona eficiência máxima e rapidez na remoção de todos os tipos de incrustações 

do interior de louças sanitárias de porcelana vitrificada. Foi desenvolvido para atuar tanto na limpeza como 

na desincrustação de vasos sanitários e mictórios, removendo de forma fácil toda a sujidade e manchas 

proveniente de minerais presentes na urina e na água de descarga. A formulação de BLOCK deixa vasos 

sanitários e mictórios limpos e com aroma agradável, sem apresentar riscos de agressão as louças sanitárias e 

encanamentos de esgoto.  

Limpeza de Manchas em Vasos Sanitários e Mictórios

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
- Bb 05Litro 
- Frasco 500ml 

- Cx 2x5Litros 

- Cx 12x500ml 

Deixa vasos sanitários e mictórios limpos e com aroma agradável
Não apresenta riscos de agressão as louças sanitárias e encanamentos de esgoto
Remove com eficiência incrustações de limo, ferrugem e depósitos de ácido úrico

Instruções de uso

1- Utilizando um aplicador, remover a água do aparelho sanitário  , empurrando-a pela saída do vaso.

2-Pressionar o aplicador contra a parede lateral do vaso para retirar o excesso de água. 

Encharcar o aplicador com BLOCK puro. 3-

Esfregar toda a superfície do vaso ou mictório com aplicador, principalmente sob a borda, onde se 4-

encontram as saídas de água. 

5-  Acionar a descarga e enxaguar cuidadosamente o aplicador.

RESTRITO AO USO PROFISSIONAL.
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