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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes
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CÓDIGO DE PRODUTO
00442

FAMÍLIA
desinfectantes

B A C T E R I C I D A E          
BACTERIOSTÁTICO – Destrói 
Salmonella, Staphylococcus 
aureus, controla bactérias 
gram-negativas, inclusive 
Pseudomonas aeroginosa.

NÃO TÓXICO

DESODORIZANTE – Com 
excelente efeito.

IMPEDE – A fermentação e 
d e g r a d a ç ã o d e 
substâncias orgânicas.

RESISTE – À mistura com 
água duras.

DESINCRUSTANTE – De 
calcários e óxidos.

VALIDADE: 1 ano

CIM BACT

     PROPRIEDADES: 

Líquido azul, transparente, 
viscosidade média, odor a 
eucalipto, formulado com 
tensioactivos, não iónicos de 
baixa espuma, 
desinfectantes, 
desodorizantes e agentes 
hidrogeniónicos.

     USO RECOMENDADO: 

Limpeza, desinfecção e 
desincrustação de qualquer 
superfície que permita a 
aplicação de água e não 
seja atacada por ácidos. 
Usado em matadouros, 
aviários, talhos, fábricas de 
conservas, indústria de 
lacticínios, salas de ordenha, 
pecuária, indústria de pesca, 
escolas, hospitais, lares de 3ª 
idade, instalações sanitárias, 
etc.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Poderá usar-se puro ou diluído 1: 25.

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.
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Germicida - fungicida - desinfectante - desodorizante

     PRECAUÇÕES: 

U s a r l u v a s n o s e u 
manuseamento. Não adicionar 
a géneros alimentícios. Usar 
recipiente de plástico na sua 
utilização. Não adicionar lixívia 
ou outro produto ao CIM BACT.

No caso de ingestão contactar 
o Centro Anti-Venenos (808 253 
143).

     ARMAZENAGEM: 

Conservar à temperatura 
ambiente em local fresco, bem 
ventilado e as embalagens bem 
fechadas.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

5 kg/ 5lt (Código de produto 
00444); 
20 kg/20lt (Código de produto 
00445); 


