VOCÊ PRECISA SABER
1 º PASSO

› Água sanitária = HIPOCLORITO DE SÓDIO
› Qual a concentração ideal e mais efetiva para “matar” o Coronavírus?
A concentração de Hipoclorito de Sódio mais efetiva para “matar” Coronavírus é de
0,1% a 0,5%.

Assim é
EFETIVA
e mata

›

Qual a concentração de hipoclorito vendido em supermercados
e mercearias?

A concentração de Hipoclorito de Sódio na Água Sanitária de supermercado é de 2% a 2,5%.
Observe no Rótulo da Embalagem
se a concentração é de 2,0% a 2,5%

COMO FAZER A SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO
PARA “MATAR” O CORONAVÍRUS?
2 º PASSO

›

Compre Água Sanitária no supermercado e verifique no rótulo a
concentração e o registro no ministério da saúde.

› Nunca compre Água Sanitária caseira pois ela não fará efeito algum.

COMO FAZER A DILUIÇÃO?
3º PASSO

Antes de fazer a diluição, use luvas ou outro equipamento de proteção (EPI).

› Água Sanitária: Verifique se a concentração é de 2,0% a 2,5% e se
tem o registro do Ministério da Saúde.

A Água Sanitária que você irá utilizar para higienização contra o Coronavírus deve
ter a concentração de 0,1% a 0,5% de Hipoclorito de Sódio.
Para obter esta concentração dilua um copo de 50 ml de Água sanitária (hipoclorito
2 a 2,5 %) em 1 litro de água.

50ml - Água Sanitária

Concentração 2,0% – 2,5%

1L - Água Filtrada

Água Sanitária

Concentração 0,1% – 0,5%

COMO GUARDAR A
ÁGUA SANITÁRIA DILUÍDA
4º PASSO

› Guarde em frasco escuro e vedado para não perder o teor de cloro ativo.

Embalagens opacas não permitem a
passagem da luz do sol

Embalagens transparentes
perdem o efeito - NÃO PODE

Utilize um frasco com borrifador
para facilitar a aplicação

Se você não tiver borrifador
utilize um frasco DE PLÁSTICO
de desodorante

O QUE DEVO HIGIENIZAR COM
ÁGUA SANITÁRIA DILUÍDA
5º PASSO

› O Coronavírus é passado de mão em mão e muitas vezes fica em
locais que nós não percebemos.

Higienize o piso de sua casa com a solução diluída de 0,1% a 0,5%. Vai ficar com odor
característico de cloro, mas não passe o desinfetante logo em seguida, ele poderá
tirar o efeito.

Solado de calçados quando você
chegar da rua, não entre com eles
em casa;

Chaves e cadeados;

Bolsas e Malas;

Maçaneta e soleira da porta
(1,5m para dentro e para fora);

Direção, marcha e
freios de veículos;

Ferramentas
de trabalho;

Lave as mãos após
receber compras;

Controles remotos de tvs
garagem e portões,

Celulares com
álcool gel 70%;

Manetes, luvas e
capacete da moto;

