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Cód.: 1252685

Desinfetante Líquido Lysol Pureza do Algodão 1,5L

Vendido e entregue por Pão de Açúcar

Chegou Lysol Desinfetante Multissuperfície! Sua fórmula eficaz
garante uma tripla ação*, combatendo vírus, bactérias e
fungos... ver mais

R$ 12,79

COMPRAR

Calcular o frete e prazo: OK

Descrição do produto

Chegou Lysol Desinfetante Multissuperfície! Sua fórmula eficaz garante uma tripla ação*, combatendo vírus, bactérias e fungos causadores de

doenças. Use-o para desinfetar superfícies da casa, como chão, parede, bancadas e etc. Além de limpar e desinfetar, ele ainda perfuma o

ambiente, sem deixar aquele cheiro forte característico de desinfetantes. A desinfecção nunca foi tão fácil!

Característica Geral

Marca Lysol

Altura do Produto (cm) 32.1

Largura do produto (cm) 12.7

Peso Bruto 1.62

Profundidade do Produto (cm) 7.1

+6

Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho BUSCAR
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Unidade de Medida do Peso Bruto KG

Informação do fornecedor

Lysol Desinfetante Multissuperfície Pureza do Alg
odão
 
Lysol Desinfetante Multissuperfície é o desinfentante ideal para
limpar pisos, paredes, bancadas, vasos e qualquer outro tipo de
superfície lavável*. Sua tripla ação combate vírus, bactérias e
fungos, eliminando 99,9% dos germes em diversos tipos de
superfície.

Tripla ação: combate
vírus, bactérias e fungos

Eficaz contra o vírus da
COVID-19 Elimina 99,9% dos

germes
Aprovada por médicos

4 Diferentes modos de uso

1. Use puro ou dilua 1/2 copo
(120ml) do produto em 8l de água.
Aplique em um pano seco e limpo
ou esponja macia e utilize sobre as

superfícies a serem limpas.
Quando usado puro, enxágue com

água.

2. Aplique diretamente o produto
em um pano seco e limpo ou

esponja macia. Utilize sobre as
superfícies a serem limpas.

Enxague as superfícies com água

3. Limpe previamente a superfície.
Use o produto puro ou dilua 1/2

copo (120 ml) em 1/2 litro de água
(500 ml). Aplique com um pano

seco e limpo ou esponja macia nas
superfícies, até que as mesmas

fiquem úmidas. Deixe o produto
agir por 6 minutos antes da

remoção. 

4. Aplique o produto na superfície
previamente limpa. Deixe a

superfície permanecer úmida por 3
minutos e então deixe secar

naturalmente. Reaplique
semanalmente ou quando houver

crescimento de mofo ou olor.
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Onde Usar

Lysol Desinfetante Multissuperfície pode ser usado em pisos e paredes laváveis,
vasos sanitários, banheiras e chuveiros, latas de lixo, maçanetas, bancadas e outras
superfícies laváveis. 
 
Antes do uso, testar em uma pequena área escondida.  
 
O produto não deve ser utilizado em objetos, utensílios e superfícies que entram
em contato com alimentos, superfícies de madeira natural, pisos com cera,
superfícies de porcelanato fosco e inox. Em superfícies pintadas ou com serigrafia
teste em uma pequena área escondida antes de utilizar. Enxágue bem chuveiros e
banheiras após utilizar o produto.

Perguntas e respostas sobre o produto

 Descrição
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Veja também

 Embalagem

 Modo de uso

 Indicação

 Advertências

 Lysol Desinfetante Multisuperfície é eficaz contra o vírus da Covid-19?

 Lisol Desinfetante Multisuperfície também limpa?

Desinfetante Multisuperficies Veja Power Action Pinho 500ml

R$12,79

COMPRAR

Desinfetante Líquido Lysol Poder Cítrico 

R$12,79

COM
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Institucional

Quem somos

Trabalhe Conosco

GPA Marketplace | Venda conosco

Política de Privacidade e Termos de Uso

Termos Buscados

Heineken

Vinhos

Cervejas

Fraldas

Categorias

Alimentos

Beleza e perfumaria

Bebidas

Bebidas alcóolicas

Limpeza

Bebês e crianças

Cuidados pessoais

Suplementos alimentares

Eventos e festas

Utensílios e descartáveis

Petshop

Central de Atendimento

(11) 4004-6070

Meus Pedidos

Fale Conosco

Encontre uma Loja

Formas de Pagamento

Trocas e devoluções

Dúvidas Frequentes

Nossos canais

A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. BEBA COM
MODERAÇÃO. Preços, ofertas e condições exclusivas para internet e válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor
correspondente não será cobrado. Cia. Brasileira de Distribuição / CNPJ: 47508411/0001-56 / Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3142, CEP: 01402-901 - São Paulo - SP
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