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Embalagem: 
Volume (aproximado): Peso Líquido (aproximado): Código do Produto:  
12 x 750 mL com pistola 9.276 g (12 x 773 g) 89.630 

 
 

Propriedades �sico-químicas: 
Aspeto: Líquido 
Cor: Azul transparente 
Odor: Inodoro 
pH: 8,5 ± 0,5 
Densidade: 1,031 ± 0,01 kg/dm3 
Solubilidade: Solúvel em água 
Os dados acima são �picos para o produto, mas não devem 
ser tomados como uma especificação. 

Aplicações: 

Indicado para a limpeza e desinfeção de super�cies duras como bancadas, lavabos, pias, banheiras, sanitários, torneiras, caixotes 
para lixo, eletrodomés�cos, maçanetas, mesas de trabalho, ferramentas, espelhos, ar�gos de plás�cos, vidros e demais 
super�cies de contacto frequente. 
Locais: 
Uso domés�co. Uso ins�tucional: lares de 3ª idade, jardins-de-infância, escolas, escritórios, ginásios, comércio, serviços, etc. 
 
Modo de u�lização: 
Pulverize diretamente sobre a super�cie a uma distância de 20 a 30 cm, de forma a humedecer toda a super�cie. Deixe o 
produto atuar durante 5 minutos (caso se pretenda uma ação fungicida, deixe atuar durante 15 minutos). Finalmente, enxague 
com água limpa ou passe com uma esponja húmida. 
 
Armazenagem / Precauções / Medidas Básicas de Atuação: 

ARMAZENAGEM: Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas elevadas.  
PRECAUÇÕES: Siga rigorosamente o modo de u�lização. Não misturar com nenhum outro produto químico. Não misturar com 
lixívia. Não borrifar com o desinfetante áreas onde há alimentos em confeção ou em exposição, ou utensílios de cozinha. Não 
adequado para disposi�vos eletrónicos. No caso de materiais delicados, realizar uma prova prévia numa zona pouco visível . 
Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção. Não ingerir. 

 

Foto meramente ilustra�va. A 
apresentação do produto pode 

diferir da imagem. 

Produto: 

Desinfetante de Limpeza Multiusos - Neutro 
 
Descrição do Produto: 
Desinfetante (bactericida, virucida e fungicida) pronto a usar com aplicação por 
pulverização, contendo cloreto de benzalcónio, recomendado para a limpeza e 
desinfeção de super�cies. 

Propriedades: 
Agente de desinfeção com um amplo espetro de a�vidade contra 
bactérias, fungos, leveduras e vírus. 
Adequado para super�cies não porosas. 
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MEDIDAS BÁSICAS DE ATUAÇÃO (em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança): Se entrar em contacto com a pele, lavar 
a zona afetada com água fria e sabão neutro. Se entrar em contacto com os olhos, enxaguar os olhos com água em abundância 
pelo menos durante 15 minutos. Se usar lentes de contacto, estas devem ser re�radas sempre que tal seja possível. Em todos os 
casos, depois da lavagem, deve consultar um médico o mais rapidamente possível. Em caso de ingestão, não induzir o vómito, 
caso isto aconteça, manter a cabeça inclinada para a frente para evitar a aspiração. Manter o afetado em repouso. Enxaguar a 
boca e a garganta, porque existe a possibilidade de que tenham sido afetadas na ingestão. 

 

As informações con�das nesta ficha técnica são meramente indica�vas, baseando-se no conhecimento e experiências atuais podendo ser alteradas em qualquer 
momento, sem aviso prévio. Uma vez que a u�lização do produto não é controlada pela indústria de produção, não nos responsabilizamos por danos ou perdas 

ocasionadas por uma u�lização incorreta ou menos cuidada do produto. 


