


A Easycleaner é uma distribuidora da Restoclean

especializada em Soluções Ambientais.

Tem como princípio, a busca e oferta de alternativas

sustentáveis que produzam menor impacto ao meio

ambiente. 

Seus produtos químicos são certificados e autorizados

pela ANVISA.

Em parceria com a Associação Brasileira de Radiologia

e Diagnóstico por Imagem - ABRO oferece condições

especiais no produto MIRAX OXY, um desinfetante

hospitalar.

 

 











Peróxido de Hidrogênio 

• O Peróxido de Hidrogênio possui ação rápida e é

pouco tóxico. A inalação aguda pode causar irritação

no nariz, garganta e trato respiratório. Em altas

concentrações do produto, pode ocorrer bronquite ou

edema pulmonar. Não é afetado por fatores

ambientais ou na presença de material orgânico. É

seguro para o meio ambiente. É contraindicado para

uso em cobre, latão, zinco, alumínio. 

• A molécula do Peróxido de Hidrogênio tem

características que a tornam um bom desinfetante: é

um produto com um grande poder oxidante, o que o

torna muito reativo perante a matéria orgânica e lhe

confere um amplo raio de ação perante os

microrganismos: tem bom poder bactericida, virucida

e esporicida.

Mais Informações Sobre o Princípio Ativo



Após a aplicação do Peróxido de Hidrogênio não

há necessidade de enxágue;

 Após a aplicação do Peróxido de Hidrogênio o

cliente pode retomar sua operação em alguns

minutos; 

Os microrganismos anaeróbios são mais sensíveis à

ação destes produtos, uma vez que não são capazes

de sintetizar a catalase, uma enzima que pode

decompor o peróxido. Este grande poder oxidante

garante uma rápida velocidade de ação, ainda que

seja necessário, devido a esta mesma característica,

que na sua formulação se juntem produtos que o

estabilizem. 
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Documentação  
 

(Figura abaixo) - Quadro comparativo entre

Peróxido de Hidrogênio e compostos clorados.



Tabela de Preço  
 
R$ 129,90 o galão  - valor válido para o Distrito Federal e
cidades do entorno (até 30 km).
 
Valor negociado para associados ABRO

15% de desconto 
 
Entrega grátis para DF e cidades do entorno (até 50 km),
para pedido mínimo de 4 galões.
 
Outros Estados – consultar Frete 

 

Pedidos devem ser feitos para Eduardo Caldeira 

         61-98384-8050 ou  

        contato@easycleaner.com.br 

 Os pedidos necessitam ser acompanhados do número de

indentificação do associado ABRO. 

CONDIÇÃO ESPECIAL 
PARA ASSOCIADOS ABRO


