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Desinfetante à base de Peróxido de Hidrogénio
CÓDIGO DE PRODUTO
04645
FAMÍLIA
desinfetantes
Trata-se de um produto
oxidante ALTAMENTE
CONCENTRADO à base de
Peróxido de Hidrogénio e
ISENTO DE CLORO.
Exibe fortes características
biocidas, fungicidas e
virucidas, atuando nos vírus
envelopados como o SARSCoV-2
É indicado na desinfeção de
superfícies, que deverão ser
previamente desengorduradas.
Pode ser aplicado por
pulverização ou aplicação
direta, mas sempre muito
diluído, não necessitando de
enxaguamento.

Validade: 1 ano

PROPRIEDADES:
CIMOXY 50 é um líquido incolor
transparente fino com forte
concentração em peróxido de
hidrogénio.

USO RECOMENDADO:
O CIMOXY 50 é o produto ideal para a
desinfeção de superfícies em espaços
abertos e cobertos em Arruamentos,
Jardins, Parques Infantis, Lares de Terceira
Idade, Estádios, Espaços Desportivos,
Mercados, Industria, etc....

MODO DE APLICAÇÃO:
O CIMOXY 50 deve ser usado sempre
diluído em água numa concentração
máxima de 1% ( 1:100).
Aquando da
diluição o produto diluído, deve repousar
cerca de 1 minuto. O CIMOXY 50 deve ser
aplicado por pulverização em todo o tipo
de superfícies, mesmo metálicas, dado
que nas concentrações indicadas o
produto já não se apresenta corrosivo.
O CIMOXY 50 não precisa de ser
enxaguado, decompondo-se naturalmente.
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ARMAZENAGEM:
O armazenamento deve ser feito em
locais frescos e não expostos à luz solar.
As embalagens devem ter tampa com
respirador e não devem ser reutilizadas
para qualquer outro fim.
O produto deve ser armazenado longe
de outros produtos oxidantes, redutores
ou combustíveis.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de Segurança
do Produto.

EMBALAGEM:
30Lt/30Kg (Código de produto 04645)

PRECAUÇÕES:
As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.

Deve ser armazenado longe do alcance
por crianças.
Produto nocivo por ingestão.
Deve ser evitado o contato com os olhos e
pele.
No caso de ingestão acidental não
provocar o vomito, mas deve-se ingerir
água em abundância e consultar o
médico. No caso de contato com a pele
ou olhos, deve lavar-se com água
abundante e consultar o médico.

Este produto destina-se a uso exclusivo para
profissionais.
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