
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

RALO LIMPO CITROMAX 
 
Classe:....................................Produto Biológico 
Ingrediente Ativo:....................Bacillus subtilis 
2,5x106 UFC/g  
Registro no M.S./ANVISA:................329230071 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Protease, amilase, lipase, hemi-celulase, 
beta-glucanase, farelo de cereal e cloreto 
de sódio. 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Ralo Limpo Citromax é indicado para limpar 
fossas, caixas de gordura e tirar maus 
odores em ralos. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Caixa de gordura: Aplicar uma vez por 
semana. Misturar 8 g (uma colher de sopa) 
de Ralo Limpo Citromax em 1L de água e 
despejar na pia da cozinha. 
Fossa: Aplicar uma vez por semana. 
Misturar 8 g (uma colher de sopa) de Ralo 
Limpo Citromax em 1L de água e despejar 
na pia de cozinha. Fazer o mesmo 
procedimento para o vaso sanitário e dar 
descarga. 
Ralo: Misturar 8 g (uma colher de sopa) de 
Ralo Limpo Citromax em 1L de água e 
despejar diretamente no ralo. 

 
PRECAUÇÕES 

 
- Conservar o produto fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. ‘Perigoso se 
ingerido, contém microrganismos vivos’. 

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de 
cozinha, aquários e superfícies onde haja 
manipulação de alimentos. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.  
- Manter o produto na embalagem original, 
em lugar seguro, seco e ventilado. 
- Usar luvas para a aplicação do produto. 
- Lavar os objetos e utensílios utilizados 
como medida antes de reutilizá-los. 
 

PRIMEIROS SOCORROS 
 
- Em caso de contato direto com este 
produto, lave a parte atingida com água 
corrente e sabão. 
- Em caso de contato com os olhos, lavar 
com água corrente em abundância. 
- Se inalado em excesso, remover a pessoa 
para local ventilado. 
- Se ingerido, não provocar vômito, e 
procure imediatamente o Centro de 
Intoxicações mais próximo ou Serviços de 
Saúde, levando a embalagem ou rótulo do 
produto. 
 
CIT/SC: 0800 643 5252 
 
 

FABRICADO POR: 
Citromax Indústria e Comércio LTDA, 

CNPJ: 00.187.467/0001-92 
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul 

São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000 
www.citromax.ind.br  
sac@citromax.ind.br 
Fone: (49) 3344-3087 

 
FABRICADO SOB ENCOMENDA POR: 
Kayros Ambiental e Agrícola LTDA 

CNPJ: 68.422.203/0001-00 
Joana Antoniolli Scarassatti, 48 

Paulínia - SC/CEP: 13140868 
Responsável Técnico: Claudio Caleb 

Monteiro  
CREA/SP 0601278075
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