
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Desinfectante sanitizante de limpeza
profunda é um líquido que, devido à sua composição, permite a limpeza,
desinfecção e desodorização de superfícies e pavimentos duros. Recomendado
para desinfectar e desodorizar ambientes onde existe risco de contaminação,
assim como todos os locais públicos (hospitais, escolas, escritórios, hotéis, casas
de banho, automóvel). Uso Profissional.
 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Limpeza e desinfecção gerais de superfícies e
pavimentos: 1. Usar uma solução à concentração de 2 a 4% em água. 2. Aplicar a
solução com esfregona ou esponja. 3. Deixar actuar durante 5 minutos. 4. Recolher a
solução e deixar secar ao ar. 
A utilização na industria automóvel: deverá ser pulverizado puro e esfregado para
desinfecção/sanitização  dos manípulos das portas, volante, estofos, etc.
Desodorizante de banheiras, lavatórios e paredes laváveis: Deitar algumas gotas de
produto concentrado sobre a esponja e passar na superfície.
Desinfectante e desodorizante de contentores do lixo, WC: Usar uma solução de
50% em água, aplicar e deixar actuar durante 5 minutos e enxaguar.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO
Provoca irritação cutânea.
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRA SINAL: Atenção

Responsável pela autorização de colocação no mercado:
 
 
 
 

Desinfectante sanitizante
de limpeza profunda

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Manter fora do alcance das crianças.
Lavar a área do corpo exposta cuidadosamente após
manuseamento. Usar luvas de protecção/vestuário de
protecção / protecção ocular/protecção facial.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com
sabonete e água abundantes. Em caso de irritação cutânea:
consulte um médico.
 
INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR
Contém d-limoneno. Pode provocar uma reacção alérgica.
 

Desinfectante sanitizante de limpeza
profunda. Desinfetante de superfície não
destinado a aplicação directa em seres
humanos ou animais. Ler atentamente o
rótulo antes da utilização.

TELEFONE EM CASO DE EMERGÊNCIA CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV Tel: 800 250 250)

COMPOSIÇÃO: 
Álcool gordo etoxilado: <10%
Propan-2-ol: <10%
Composto de amónio quartenário: <3%
d-limoneno: <1%
Tensoactivos não iónicos: 5<=(p/p)<15
Fosfonatos % (p/p):<5

ELIMINAÇÃO SEGURA DO PRODUTO BIOCIDA E EMBALAGEM: 
Eliminar de acordo com a regulamentação vigente.
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5 Litros
Biodegradável


