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FAMÍLIA
desinfectantes

SEQUESTRANTE - Pela sua 
composição em aditivos 
sequestrantes, pode trabalhar 
sem nenhum problema de 
incrustações com águas até 
30 ºHF nas concentrações de 
utilização.             

DISPERSÃO - Dispersa a 
sujidade, formando 
suspensões suficientemente 
estáveis, melhorando a 
limpeza e desinfecção.

SEM ESPUMA - Não produz 
espuma nas doses de 
utilização.

DETERGÊNCIA - Possui uma 
alcalinidade muito alta, que 
unida à presença de cloro 
activo e às suas propriedades 
sequestrantes e dispersantes, 
permite a fácil eliminação a 
frio de resíduos.

DESINFECÇÃO - A sua acção 
desinfectante assenta no seu 
conteúdo em cloro activo, 
suficiente para realizar uma 
rápida desinfecção 
simultânea com a limpeza.

CIM CLOROL LF

     PROPRIEDADES: 

Líquido fluido de cor amarelada com 
cerca de 40.000 ppm de cloro activo

     USO RECOMENDADO: 

O uso do CIM CLOROL LF é 
recomendado na indústria alimentar.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Antes da aplicação de CIM CLOROL LF 
é necessário realizar um enxaguamento 
das instalações durante 5 ou 10 
minutos, com água potável.
Limpeza e desinfecção simultâneas 
com CIM CLOROL LF
Usar concentrações de 1,5 a 2 %.

Temperatura: Desde T ambiente ao 
máximo de 60 ºC.
A duração de tratamento será no 
mínimo de 20 minutos e no máximo de 
1 hora.
Desinfecção de instalações

Deve-se realizar previamente uma 
suficiente limpeza alcalina para eliminar 
a matéria orgânica presente.
Recircular uma solução de CIM 
CLOROL LF de uma concentração de 
0,5 a 1 %, à temperatura ambiente, 
durante no mínimo 20 minutos e no 
máximo 1 hora.
CIM CLOROL LF como adi t ivo 
des in fectante a uma so lução 

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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Detergente desinfectante líquido halogenado de amplo 
espectro

detergente alcalina
Pode-se realizar uma desinfecção 
simultânea à limpeza quando utilizamos 
para tal uma solução à base de Soda 
Caustica ou similar. Para tal, dosifica-se 
o CIM CLOROL LF entre 0,5 a 1,5%, em 
função da quantidade de matéria 
orgânica presente.
Enxaguamento:

Após a utilização de CIM CLOROL LF, 
deve realizar-se um enxaguamento 
com água potável até eliminação de 
quaisquer resíduos.

     PRECAUÇÕES: 

Em caso de contacto com os olhos, 
lavar abundantemente com água.

     ARMAZENAGEM: 

Evitar a exposição ao sol directo e 
temperaturas extremas. Armazenar 
em local coberto, sempre bem 
fechado.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar Ficha dados de Segurança 
do Produto.

     EMBALAGEM: 

22 Kg (Código de produto 01708)


