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Aqui estão algumas 
maneiras para proteger 
a você e a sua família.

Você sabia que germes (bactérias 
e vírus) podem se espalhar das 

superfícies quando você os tocar?

Lave as mãos 
frequentemente 

com água e 
sabão por 
pelo menos 

20 segundos.

20 secs.

Cante a música 
“Parabéns 

pra você” do 
começo ao fim 

duas vezes.

Evite tocar 
os seus olhos, 
nariz e boca.

Como posso proteger minha família e a mim 
mesmo dos germes encontrados nas superfícies?

Fique em casa se não estiver 
se sentindo bem.
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Aqui estão 
algumas 

maneiras para 
proteger a você 
e a sua família.

Cante a música 
“Parabéns 

pra você” do 
começo ao fim 

duas vezes.

Evite tocar 
os seus olhos, 
nariz e boca.

6 pés

Use uma 
máscara e 

mantenha 6 pés 
de distância.

Como posso proteger minha família e a mim mesmo 
dos germes encontrados nas superfícies?

Você sabia que germes (bactérias 
e vírus) podem se espalhar das 

superfícies quando você os tocar?

Lave as mãos 
frequentemente 

com água e 
sabão por 
pelo menos 

20 segundos.

20 secs.
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Use um pano de 
microfibra ao limpar 

para remover a 
maioria dos germes.

Limpe as 
superfícies 
de sua casa 

regularmente.

Use sabão ou detergente e água. 
Esfregue vigorosamente.

Limpe com sabão e água.

Limpe com sabão e água.

Qual é a melhor maneira de remover 
germes das superfícies?

Panos de microfibra podem ser 
reutilizados. Lave na máquina de lavar 

separadamente ou na pia após cada uso.
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Soap

Os produtos de limpeza 
removem germes e sujeira.

Disinfectant

Os desinfetantes 
matam a maioria 

dos germes.

Alvejante e amônio quaternário 
são desinfetantes normalmente 

usados que podem ser perigosos.

Os desinfetantes 
podem causar 
problemas de 

saúde se usados 
incorretamente.

Os desinfetantes 
podem afetar 
os pulmões ou 
a capacidade 
de respirar 

normalmente.

Qual é a diferença entre produtos 
de limpeza e desinfetantes?

Mantenha produtos 
de limpeza e 
desinfetantes 

longe do alcance 
das crianças.
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Se ninguém estiver 
doente em casa, 

limpe as superfícies.

Se ninguém estiver doente em casa, desinfete 
as superfícies de contato frequente.

Não Entrar

Se alguém estiver 
doente (ou pode 
estar doente), 

limpe primeiro e,  
em seguida, 
desinfete as 
superfícies 

compartilhadas e 
de alto contato.

Disinfectant

SOAP

Sempre limpe antes 
de desinfetar para 
que o desinfetante 

atuar corretamente.

Como sei quando limpar ou desinfetar?

Use desinfetantes 
somente quando e 

onde for necessário.
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DesinfetantesProcure opções 
mais seguras 
ao escolher 

desinfetantes. 
Só porque é 

mais seguro, não 
significa que 
seja seguro.

ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (50% C 14, 40% C12, 10% C16)

Dimenthyl Benzyl Ammonium Saccharinate, Water, 

Butane, Propane, Ethanolamine, Fragrance, 

MEA-Borate, NIPA-Borate, Ammonium Hydroxide

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

CAUTION

Procure 
ingredientes 
ativos nos 

rótulos. Evite 
produtos com 
palavras como 
“Perigo” ou 
“Veneno”. ACTIVE INGREDIENTS:

Hydrogen Peroxide.................................. 1.4%

OTHER INGREDIENTS ........................ 98.6%

TOTAL .................................................... 100%

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

Procure ingredientes ativos mais 
seguros: etanol, isopropanol, peróxido de 
hidrogênio, ácido L-láctico, ácido cítrico, 
bissulfato de sódio, ácido peroxiacético.

SUITABLE FOR use on all hard surfaces 

where bacteria or unpleasant odors are a 

concern including Appliances, Highchairs, 

Garbage Cans, Countertops, Changing 

Tables.--------------------------------------------------

DIRECTIONS FOR USE

TO CLEAN: wet the surface with this 

spray & wipe clean. For stubborn stains, 

let stand a few more minutes. Allow to 

penetrate, then wipe clean.
TO DISINFECT & DEODORIZE: 1. Wet 

the surface with the spray (spot test to 

check surface compatibility) 2. Leave for 

10 minutes. Allow to air-dry. No rinsing or 

wiping required.

Para todos os 
desinfetantes, siga as 
instruções do rótulo.

Você pode verificar os ingredientes dos 
desinfetantes “Projetados para o Ambiente” 

no site da EPA: www.epa.gov/pesticide-
labels/dfe-certified-disinfectants.

Aplique na superfície e deixe o brilho úmido 
pelo tempo listado no rótulo do produto - também 

conhecido como ”tempo molhado”, ”tempo 
de permanência” ou “tempo de contato”.

Como escolho desinfetantes mais seguros?
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Existem muitas maneiras de 
proteger você e sua família 

ao usar desinfetantes.

Abra as janelas e portas quando 
possível para aumentar o fluxo de ar.

Evite usar esses 
produtos quando as 
crianças estiverem 

por perto.

Guarde produtos de 
limpeza, desinfetantes 

e ferramentas de 
limpeza fora do 

alcance das crianças.

Use luvas 
e óculos ou 
óculos de 

proteção para 
os olhos ao usar 
desinfetantes.

Coloque o número de telefone 
do centro de controle nacional, 
1-800-222-1222, em ou perto 

de todos os telefones de sua casa e 
programe-o no seu telefone celular. 

1-800-222-1222

Como posso usar desinfetantes com segurança?


